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1. ইন্ডিয়ান প্রেস, লিমিটেড-_ এলাভাবাদ | 

২ উঞ্থিযান্ পাবলিশিং ভাউস্, 

“১১ কণওয়ালিস স্টাট, কলিকাত! 

কান্তিক প্রেস 

২২নং ক্ুকিয়া ট্রট, কলিকাতা 
শ্রীকাঙাটাদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত 



আমার 

এই নকিঞ্চিতর গ্রস্থখানি 

শ্রদ।-ভঞ্ডিব নিপশন-ম্বরূণে 

মদায় শক্ষাগুরু 

রাজনাহী লি, এন একাডেনান সুযোগ্য অধাংপক, 

উ্ীষ্বুত্ভ অক্ষন্্ন্কুনাক ল্গাজ্যভীর্থ মহাশশিয্েজ 

করনত 

উত্দর্গ 

করিলাম । 





নিবেদন 

মতাস্থান'রাজকুমারী শীলাদেবীর স্মৃতি রক্ষাই গ্রন্থখানির 

মূল দেশ ' গ্রচলিত ইতিহাস ও অন্যান্থা জন-প্রবাদ 

অবলম্বনে “শীল।দেবা 1লখিতে আরম্ত করিয়াছিলাম,- 

সামগ্রন্ত কক্ষা রিতে পারিলাম কি ন| বলিতে পারি না। 

ইহার পরে যদি বরেন্দ্-ভূমির অন্তগন্য রত্বগুলির পুনরুদ্ধারের 

সুচনা হয় হাভাতইলেই আম সফল জ্ঞান করিব | ইতি, 

বিপ্রবোয়ালিয়। ] 

রাজসাহী। শীনলিনীরঞ্ন চৌধুরী 
১৫ই ষ্ঠ, ১৩২৯। | 
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প্রথম খণ্ড 





শীলা তেল 

প্রথম খণ্ড, 

প্রথম পিচের” 

সিংহিনী 

দবা। [দপ্রহর। নিবিড় অরণ্য-পথে, এক অশ্বারোহী ধীরে ধীরে 

অশ্বচালনা৷ করিতেছেন। শ্বারোহার শ্ক্রগু্ষবিহীন তপগ্তকাঞ্চননিভ 

গে রব্ণ নুখমগুল পধশ্রমজনিত পারগুফ ও ম্লান! অসি চম্ম অঙ্গত্রাণে 

অশ্বারোহা বীর-বেশে সজ্জিত। মস্তকে লৌহনিশ্মিত শিরন্ত্রণ, তদুপরি 

বছমূলা উষ্জীষ। আবার একি? মণিমুক্তাথচিত স্ুদৃপ্ত বেণী দর্পাকারে 

পষ্ঠদেশে দৌছুল্যমান কেন? অবয়ব নিরাক্ষণ করিয়। অশ্বারোহা 

পুরুৰ কি স্ত্রী বুঝিতে পার! যাইতেছে না কেন? যাহাই হউক অসময়ে 
এহেন দুম স্বাপদসন্কুল অরণা-পথে অশ্বারোহী কোথায় চলিয়াছেন ? 

অথ, আরও কিয়দ'র অগ্রসর হইল। অদূরে বনমধো, দক্ষিণে কি 

বামে শু, পত্রের মর্ধর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।” অস্বীরোহী ভন্দিতে 
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পাইলেন, বনাস্তরাল হইতে কে বলিতেছে-_-আর না,, আর এক পদ 

অগ্রসর হইবেন না, শ্রথানে অশ্ের গতি সংযত করুন। 

»-কে তুমি?" , 

--পরিচ নিছাঝৌভনু। + মাস্তান রাজকুমার! আপানি মছাস্থান- 

রাজের 'অধিকার-স'ম| * চাড়া আসিম়াছেন--লাল পতাক। তিক্রম 

করিয্নাছেন। 

-লাল পতাকা কি? 

- “দা থাল্তেশ্বরংর বিজয়-পত'ক।! এই বনরাজোর অধাশ্বর মায়েবর 

চিরাকক্কর ব্জিয় সিংহ । 

75 এশঙ্ু৭ খাঁঝকাছি দস্গ্যপাঁতি বিজয়ের এই আছ্ডাঃ পাপ 

সহচরগণ-প'রবৃত ক্ষজিয্-কুলাঙ্গার এই বনে অবস্থান করে। তুমি কি 

ধনলোডে আমার অনুসরণ কছিয়াছ ? ভ্ুমত-আমার সঙ্গে ধনরত্ব 

কিছুই নাই। 

নক্ষম। কজিবেন পাজকুমার ! আমবা ধশের প্রাথী নই। আপনি 

লাল-পঠাক! অতিক্রম ক!রয়াছেন, সাঙ্ধন্ধন ছিন্ন কারয়াছেন,। তাই 

আপনাকে বন্দা কবিতে আসম্লাছি। 

কেন? অগভায়া নলিয়। ) বেশ জুনোগ পাহস্কাছ,যাও তোমার 

দস্থাপতিকে পাঠাও, তুমি সামান্ত অনুচরমাত্র, শীলাধ্ধেবীকে বন্দী 

কারবার মত বল তোমার সামান্ত দেহে নাই। 

-দেপি! পাঠাইতে হইবে ন--আমই বিজয় সিংহ। 
এক সশন্ত যোদ্ধ পুরুষ বনমধ্য হইতে বহিগত হইয়া অশ্বের সম্মুখে 

আসর! দপ্তায়মান হইলেন । 

বাজকুমাযী কহিলেন--তুমি বিজয় সিংহ? দস্গযুরাজ। আম 

সুহান হহয়া, পথন্মমে এই পথে আসি পাঁড়ম্নাছি। একাকিনী 
গায় রমণার উপর বীরত্ব দেখাইতেছ ? এ তোমার কেমন বীর্পণ। ! 
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_ক্ষমা কর রাজকুমারি ! বিজয় সিংহ কাপুরুষের মত তোমার ' 

গীববের-__মর্ধাদার হানি করিতে আইসে নাই। তুমি বারে রমণী- 
কুলের শীর্ষস্থানীয়, রূপে গুণে লোকললামভূতা, শৌর্ষো বীর্যে জগতে 
অতুলনীয়া। তোমাধ খাতি, তোমার :গীরব শুনিয়া, তোমার এ দেবী- 
মুণ্তি মনে মনে নিয়ত ধ্যান করি! 

_তবে আমার পথরোধ করিলে কেন? আমার বন্দী করিতে 

চাঁহিলে কেন? 

--মার্জনা করিয়ে। দেবি! "আমার সাধ্য কি তোমায় বন্দী করি, 

কেবল আ'তিথ্যধর্ম পালনার্থ এইটুকু কষ্ট দিতেছি। মায়ের প্রাণে" 

আসিয়! অভুক্ত ফিব্রিয়। যাইবেন ? 

মায়ের চরণে আমার কোটা কোটা প্রণাম। কিন্তু দস্থাবাজ! 

মতাশ্কান-রাজকুমারী কখনও পরস্বপভারী দশ্্যর অন্ন গ্রহণ 

কবিবে ন। | 
আমার অন্ন নয়-- দেবী অন্পপূর্ণার অনন। 

--উক, কিন্তু অধর্ম-অঞ্জিত। 

--না, বীরের বীরত্ব-লব্ধ অর্থে মায়ের সেবা হর। মহাস্থান- 

রাজকুমারি] তোমার পিতা মহাস্থাস-রাজ তার রাজা নিরাপদে 
রক্ষার জন্য, দেবী থাল্তেশ্বরীর নামে, বিজয় সিংহের করে, করন্বরূপ 

ব্ছ অর্থ দান করেন। 

_-এ অতি-বড় স্পর্ধথার কথ!। এই আমি চলিলাম, সাধা থাকে 

বিজয় সিংহ! আমার গতিরোধ কর।--এই বনিয়। রাজকুমারী 

শীলাদেবী অশ্ব-বন্ন! ধারণ করিলেন এবং সজোরে অশ্ব-পৃষ্ঠে কশাঘাত, 

করিলেন। অমনি চকিতে এক শর আসিয়া অশ্থের গ্রীবাদেশে 

আমৃল-বন্ধ হইল। অশ্ব চীৎকার করিয়া তুপতিত হইল। রাজকুমাদ্দীও 
এক লম্কে তূতলে অবতরণ করিয্। কহিধনত-পরুবূল প্রস্নোগ্নে 
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পণ্ড হতা। করা যায়, বিজয় সিংহ! পুরুষোচিত বীরত্ব দেখাও । দৈত- 

বৃদ্ধে, মহাস্থান রাজকুমারীকে পরাভূত কর। 

_-শীলাদেবি! অবলার উপর বল প্রয়োগের জন্য, বিজয় সিংহ অস্ত্র 
ধারণ করে নাই। 

--তবে পথ দেখাইয়। দাও। আমায় যাইতে দাও। 

--এস দেবি! এই দীনের কুটারে পদধূলি দাও, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ 
কর, দীনের পুজ! সার্থক কু । আমার 'প্রতি্ছা রুক্ষ। ₹ক । 

--বিজয় সিংহ! তালে আমার প্রতিজ্ঞ। রক্ষা কর: মহাত্বা পরগু- 

রাম নরসিংহের শাসন-জ্ছত্রতলে, তোমার গৌরবময় মন্তক অবনত করু। 
_-ধুঝিলাম, অপরাধ লইয়ো! না। শাহু'লে এস শক্তিময়ি' দাসের 

শক্তিপরীক্ষা কর! শুন মহ্াস্তান রাজকুমার । যদ্দি পরাজিত হই, 

স্বেচ্ছায় মহাস্থানের আহগ্গন্ত স্বীকার কগিব। প্ভন্প মা থাল্তেশ্বরী 

বিঞুয় সিংহ ঝন্ ঝন্ শবে অসি কোষমুক্ত করিলেন। 

শীতাদেবী পুবর হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। উশ্য়ের অসি শন্ এন্ 
শবে ঘণিত হইতে লাগিল। বিজয় সিংহ নিপুণ যোদ্ধা; শালাদেবী বত 

বার তাহাকে আঘাত করিতে চে&। কাঁরতেছেন, বিজন তত বারই অবার্থ 

কোখলে সে আধাত প্রতিহত করিতে ছেন । 

শ্রবিধাসন্থেও রাঞ্জকুমারীর অঙ্গে বিজন ?সংহ আঘাত করিতেছেন 
না। ভাতার সর্ধাঙ্গ বাজকুমারীর অস্ত্রাথাতে ক্ষতবিক্ষত ভইতেছে-_দনর 
দর ধারে শোণিত-প্রবাভ ছুটিতেছে ; বিজস্ের তাহাতে দ্বক্ষেপ নাই। 

শীল'দেবী তাহা বুঝিতে পারিয়া। কহিলেন বিভয় সিংহ! এখনও ক্ষান্ত 
53. পলে পলে তোমার জীবন বিপন্ন হইতেছে। 

বিদ্রয় সিং কহিলেন --দেবি ! আমার বড় সৌভাগ্য । আজ আমার 
সরাশক্ষ) সার্থক । প্রাণ যায় বাউক, তবুও তোমার এ 'নবনীত- 
ঝেমল অঙ্গে অন্ত্রাধাত করিব ন|। 
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তবে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণঃকর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট। 
সৃত্া-ভয়ে ক্ষত্রিয়-সম্তান কাতর হয় না। কিন্তু নারীর অঙ্গে 

অস্ত্রাধাত করিয়া, বীর নামে কণস্ক আরোপ করিব না। জয় ম| 

থাল্তেশ্বরী ! 
কথার শেষ হইতে না হহতে, বিজয় সিংহ ছিন্নমূল তরুর স্তার 

ভঁতলশায়ী হইলেন। তাহার সব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত । 

শালাদেবী কহিলেল- ধন্ত বিজয় ' ধন্ত তোমার সমর-কোৌশল। 

পররজিত বীর! এ বক্তযগৌরব তোমার । চির্রণজয়ী মহাবীর 

চিহলন তোমারই বাহুবলে পরাজিত ! তোমার বীরত্বের তোমার গুণে 

কেনা মুগ্ধ বিদ্দয়? তোনার শক্তি পরীক্ষা করিয়া আমিও তোমার 

একান্ত প্ক্ষপাতিনা হইলাম । 

অতঃপর মাজকুমারী অঙ্গাবরণীর মধ্য হইতে, একটা স্বৃশ্ত কোটা! 

বাহির করিলেন এবং 1বজয় সিংহের অচেতন দেহ নিকটস্থ কুপের নিকট 

লইয়া গেলেন। দল দিয়। অগ্রে ক্ষতস্থানগুলি ধোত করিলেন। পরে 
কৌট। হইতে কি ওধধ বাহির করিয়। ক্ষতস্থানগুলিতে উত্তমরূপে লেপন 

করিলেন। তাঁর পর সেই সংজ্ঞাহীন দে, এক বৃক্ষতলে রাখিয়! 

কিমনৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অঙ্গাবরণী-মধ্য হইতে লেখনী, মন্তাধার 

বাহির করিলেন। শুফপত্রে কত কি লিখিলেন এবং তাহা বিজয় 

সিংহের পরিধেয় বসনাঞ্চলে বীধিয়! দিলেন--স্থীয় অঙ্গুলি হইতে হীরকাঙ্ধুরী 
খুলিয়া! লইয়া, বিজয় সিংচের অস্ুলিতে পরাইগ্ব। দিলেন। সম্মুখে চাহিয়া 
দেখিলেন, একটা বৃক্ষের সভিত, শ্বেত অশ্ব বীধা। রাজকুমারী আর কাল- 

বিলম্ব না কারয়া, সেই অঙ্থে আরোহণ করিলেন। সেই বনপথে অশ্ব 
তীরবেগে ছুটিল। 
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ওগো, হট-পাঁথর কুড়াই কেন? সেহ পুব্রাভন স্থৃতিখানির দাগ 

বেগে আছে বলে' % গুদ মরুভূমি ধেখে, সাগরে স্বপ দেখি কেন? 

এ ধূধু মবীচিকা ক তাএ, শুরঙ্গের বজ-ভক্গ আমার প্রাণে নাচাইয়া 

দিতেছে ? 

”. করতোয়ার তটভামর উপর এ ইঞঈক-প্রস্তরের স্তপরাশিতেই কি, 
ধনজনপুণ গড় মহাস্থাননগরী (বিদ্যমান [ছল। হায় ধনী। তোমার 

এরশ্বধোর স্ব কি এইরূপ প্রস্তরখণ্, অথব। ইগিক-প,পেই বিগ্ঘমান ? 

মারা পরশুবাম! তোমার অতীত গৌরবের নিদশন, মহাস্থান গড 

আজ হিন্দ নহাতাথ। 

বগুড়ার কয়েক ক্রোখ দুলে এই গড়ের ধবংপাবশেব পারদৃষ্ট হয় । খসীয় 

দ্বাদশ শভাব্কীৰও খন পুর্বে গৌড়াধীপ ধন্মপালের শ্বাতা, বাক্পালের 

অধস্তন অম পুরুষ, স্জাট_ জয়পাঁল দেবের অধীনে ভোজ গৌড়খংশীয় 

মহাসামণ্ত পরশুরাম নরসংহ মহাস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

তৎকালে তি দ্বাদশ জন সামন্ত নুপতির উপ্র, আপন আধিপত্য বিস্তার 

করিয়াছিলেন, ওজ্জগ্ঠ মহাসামস্ত আখ্যায় ভুত হন। সেনরাজ্গণের 

অভ্যাতথান হওয়ায্থ ফ্রমাগত বৃদ্ধে সমাট, জঙ্ঈপাল দেব হীনধল ১ 

দ্ুতরাং মহালামপ্ত পরশুরাম একপ্রকার সমগ্র বরেক্জ ভূমিহ আপন 
*শীসনাধীনে আনয়াছিজেন । নামেমাত্র গৌড়াধাপের অধীনে, অথচ 
এক প্রকার খ্বাধীন ভাবেই 1ভনি গড় মহাস্থানে রাজত্ব করিতেন | ' 

*5ই মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে স্কন্ম ও গোবিন' নাতে ছুইটা 
দেবমুি ৬তিষ্ঠিত ছিল * বিশ্রহদক্নেব মধ্যবর্তী ননাধিক দশক্রোশ পরিমিত 
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স্থা্' মহাস্থাননগরী নামে আখাত হইত। মহারাজ পরগুরামেব রাজদ্ব- 

কালে মহাস্থাননগরার শোভ। ও সমুদ্ধি দশগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল। এই 

নগরীর মধ্যভাগে অবস্থিত ছুই ক্রোশেরও অধিক, সুদ প্রস্তর- প্রাচীর ও 

পরিখাদিবেষ্তিত রাজপুরী। বা মহ্থাস্থান গড়। রাজপুবার পুব্বদিকে 

প্রাচীরের পাদমূল ধোত করির। পুণা:ভায়া করতোয়। প্রবাডিতা। 

করতোয়ার পুব্ব নাম বাঁঘমতীঁ। বাঘমগা এইখানে ধক্ষিণবাহনী। 

করতোরার তার বাহিয়। তিন ক্রোশ পথ 'অভিক্রষ করিতে একটা 

প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরে চতুহ্থ্গ িকুমণ্ডি দ্রাপত। এ মূর্তি 

পেণবন্দদেব। সন্দিরটা ঠিক করতোয়!র তীরভূমিতে স্থাপিত । যনদিবের 

নিক্রেই বাধাঘাট-“দাপানশ্রেণী ক্রমশঃ কখতোয়ার গভে প্রবেশ 

ক্রিয়া । করতোয়ার চপল; তর্ঙ্গবালাগণ বেন এ সোপানশ্রেণীতে 

নাচয়। পড়ত) আবার ছুটিয়া পল/ইত। অধুন; তাহার ভগ্নাবশেষ 

বিগুনান ; মান্দরের চি ও নাঠ । গোবিশ' মান্দধর হইত৬ অন্নদূর গেলেই 
নিখিড অরণ্য । এই অরণা করতোয়া শর ব্যাপিয়া চি পণচ ক্রোশি 

পশ্িমিভি সনি বিগত | এহ মঞঙ্জারণা পুন্বকালে 'গুপ্রবুন্থাবন' নংমে 

খাত ছিল। 

প্রায় ৮৭৬ বৎসর পুব্ধে কোনও এক স্যার পূর্ববক্ষণে হই বাক্তি 
এই খন হহতে বহিগত হইল ও গোবিন্দ-মন্দিরের সন্নিহিত অশ্ব বুক্ষ- 

তলে উপথেশন করিল। আকার দেখলে উভয়কেই সৈনিক পুরুষ 

বলিয়া বোধ হয়। ন্টভয়েই ঘুবক, উতভয্নেরই কটিধেশে কোষ-নিবন্ধ 

অসি, হস্তে সুদী বর্ধ॥ লোহ বন্মে অঙ্গ আবৃত। একজনের বর্ণ গৌর! 
মুখমণ্ডল বীরত্ববাঞ্জক । অপরের শ্ঠাম শান্ত মুখমগুল, সুদীর্ঘ চি্কণু 

কেশদঁম, অনাবৃত মস্তক । * 

রক্ষণ বিশ্রামান্তে সুন্দর সর্ফীবধারী গৌরবণ যুবক সহচরকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন--কিছু বুঝিতে পাঁরিলে কচি? রঃ ॥ . প পু 
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_-কিছুই বৃঝি নাই। 
.- ভবে শোন মোরাদ ' ছুই বন্ধু একত্র হইয়! কেন আজ গড় 

মহাস্থানে পদার্পণ কবিলাম। আমি মাঁজ আত্মসমর্পণ করিব, শামি 

আজ বন্দী হইব। 

স্বেচ্ছায়, কাপুরুষের মত? 

না) শর ইচ্চায় দন্থাভার চিরকলক্ক ললাটে লেপন করিয়াছি -- 

তারই ইচ্ছায়। অন্তখের নিভ়ততম দেশে পার ইচ্ছা! চিরজাগনক সেই 

থাল্তেশ্বরার ইচ্ছার বিজয় সিংভ মআজ্মসমপপণ করিবে। 

7... প্রয়োজন? 
রাজোর হি5- -মানব-সনাজের মঙ্গণসাধন। 

উত্তম । ভুদি কারা মামি ছাতা । ঠচোমাপ মঙ্গলে আদার চগল। 

' তুম যদি মক্গিতে চা রাজা! আমি তোমার অয়ে পালিত দেভ পভানাত্রি 

জন্য বিসম্ডল করিব! 

'পীদ আর তুচ্ছ মোরাদ । তার চেয়েও মল্াবান্ ভোমার হয় 

খানি। তোমার অনাধিল গ্ীভিন রাজ্যথানি যে আমায় দিয়াছ ভাত । 

আমি আমাদের দন্য কিছুহ করি নাই। ধম্মাধন্ম য। কিছু কাযা 

সব রাজের ভশ।। আমাদেন কার্ষো মানবসমাজের কল্যাণ না তর 

অকল্যাণ সাধিত হইতেছে । চতুদ্দিকে অরাজরকতা--দীন আগের কলুণ 

ক্ুনানে 'অশ্যন্তির দাঁঝানল জলিয়। উঠিতেছে। 'মাত্ববিরোধপরায়ণ সামগ্- 

রাক্ছগণ নদ্ধ-বিগ্রহে রাজাট। ছাব্রেখারে দিতেছে । রাজার সহিত একত্র হইয়া 

মন্গরাজগণাকে দমন করিয়া বাজো শান্তিসংহ্থ।পন মানবমাভ্রেরই কনতবা । 

*. - -আমখ। কুদ্রশাক্ক, সমগ্র সামন্তরাজগণকে দমন করা কি আমাদের 
লয়: | 

“বার । (চিন্তিত হইয়ে। না। একমাত্র সিংহদশনে অনতনুল যেমন 

স্স্ত *য়, ভুক সংমন্তখাজগণও তদ্বপ আমাদের প্রতাঁপে নতশিরে 

521 



খৃি ] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৯. 

ধাকিবে। ভূমি কি জান ন। মোরাদ | বিনয় নিংহ আর মীর্জা মোরাদের 
নামে সমগ্র বরেন্্র-ভূমি থরথর কম্পিত । 

__সত্যই থাল্তাপতি । এ প্রদেশে আর বীর নাই৷ 
-_বীর নাই কেন, আছে! ভাই শাইয়ের বুকে- পিতা পুত্রের, 

পুত্র পিতার কণ্ঠে ধনলোভে ছুরি বসা:ঠ পাবে এমন বীর অনেক আছে। 

রাজ্যের যে অবশ, গাাতে এই সব রাজার! এখন বহিঃশক্রর আক্রমণ 

হইতে স্বরাজ রক্ষায়ও সমর্থ নয় । 

বুদ্ধ রাজা শতিতীন, রাজকম্মচারগণ উচ্ছত্খল, ধনলোভা। অ£সরা 

ধদি পাজকাধ্যে আজ্মলিকোগ কারি হজের মঙ্গল হইবে। বাজাময় 

অ্যাচ।র অনাচান্রের আোছ দনন হততে পাবে। 

শাহ! হইলে বন্ধু! চগ, আমরা মহাস্থান-রাদ্জের আন্ুগতা খাকার 

কারুয়। মানবসমাজের মঞ্গণ াথন করি। 

_ তুমি যাহ। কত্তবা বিবেচনা কাংবে, আমার তাহ'হ করবা । 

আমার কর্তব্য, প্রািজ্ঞাপালন ; এই দেখ ভাই! শুফ পরে 

বাজকুমারী! শীলাদেবীর গহস্তলীখ 5 আদেশ-লাপ। 

মোরাদ সেই [লাপ পাঠ করিয়া ঝ্পলেন--এ 5 আদেশশলপি নয়, 

প্রণয়-লিপিঃ আর অস্কুলির ই হা।কাঙ্গুগী দক গ্রেমেব অভিজ্ঞান। 

বিজন সিংহের বর্ধনে ঈনৎ হাখ ব্রেখা গুটিয়। উঠি! চকিতে মিলাইয়। 

গেল। কহিলেন_-আকাশবুস্্ম নল্পনা কেন বন্ধু! সে অনুগ্য রত 

রাজগৃহ উজ্জল করিখে--দগিদ্রের কুটাবে তাহা পো পাইবে কেন ৬৭১1 

আর রহস্তালাপের সময় নহি। যোগিনী মাতা আসিয়!ছেন, এইখানেই 

সাহার সাক্ষাৎ পাইব। তুমি যাও, তামন্বাবে আমার জন্ত অপেক্ষ। 
করিয়ে । আমি তাহার পদরেণু ও আশীর্বাদ লইয়া শীঘ্রই ফিরিতোছি।: : 

উভয়ে উঠিয়া! বিভিন্ন গন্তব্য পথ ধরিলেন। দখন সন্ধ্যার অন্ধকার 

ধনাইয়া! আসিয়াছিল.। 

লা 
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মাতা পুত্র 

নিবিড় অন্বন্ণীর ;) সে অক্ষকাররাশি জেদ করিয়া, দানবের মত 

মন্ত৯ উত্তোলন কর্রিয়।। গো বন্দ-মান্বৰ দণ্ডায়নান । গগনে অগণিত 

তান, শীলশডত সোনার উমকর মত দীপ'মান। মুছু পধন-হিলোলে 

বুক্ষপত্রাজি ঈষৎ আন্দোনি৩। চপণ। করতোয়া এখন কিয়ৎ পাধমাণে 

শীন_ মুদ এ দঃ ভুনিয়! ধরবে শাচমা বইতেছে । দেব্তাল সন্দাাবতি 
সমাপনাঙে গুধাঁজিত ও দেবদাল!গপ চালন গাছে এখন এহ বিজন 

দেবনন্দির শ্রব 1! লিকটেই ম্ভাশ্মশান, ভূতের চায় খাংভকালে কেহ 

এই দিকে আইমে না বাতি অদ্ধগ্রহব অতীাঁত। অহনা এহ নীরবতা 

ভঙ্গ বারি, শশানের কোন্ অজানা দিক্ হইতে, ব্রমণী-ক্- 

নিহত গুকাখ প্বণি প্রতিদ্ধনিত হইল! অন্র দিক হইতে শব্ধ 

হইল-_পমা 1” 

দুর হত উত্তর আ[সপ,-- আনিয়া বৎস সন্তান! শা'বলাম, 
আমার সঙ্গে মাক্ষ।ৎ লা! রিযাই রাজধানাতে গর ৫ আবাব ভাবিণাম, 
হয় ত তুমি আমায় ভুলিয়াস্ছ . 

৭ __ভুশি নাই মা কমন করিয়া ভুলি? যেদিকে নয়ন ফিরাই, 
সে-দিকেই যে তোর করুণার ছবিখানি দেখি। পলীর বিগ্ছন কুটারে 

চাহিসা দে ', খন করুণা হপ্ত ঢখানি সন্তানের ক্ষুধা নিবারণে নিধুক্ত। 

সাবা বীরূপিণী মা আমার, কোথাও ধেখি, নির্বাঞজোনুখ ঠাঁপ- 
শিখার অত বৃওকপ্প পঙ্খির দেহে, তোর সেবা-যত্ধে প্রাণ ফিরিয। 
অ+সিতেছে। গবার দেখি, আশ্ররহীন। গৃহহীন ম। তুই, শি সন্তান বুকে 



ও তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ ১১ 

খারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বোইতেছিস্। আবার দেখি, পরশর্যামযী 
»£্থিকাতর! দেবী মৃদ্ঠিতে ককণার হস্ত দ্খাঁনি পরহ্ঃখ-মোচনে নিরত 
খিয়াছিস্। এ যে দেখি. হান্তময়া আননাময়ী মা, সবুজ সাড়ী পরিয়! 

পাগল হাওয়ার তালে তাপে, তরঙ্গিণার কলরোলে গান গান্, 'আবার 

দি, মহাশ্মশানে ভামাভৈরবী-বেশে কদ্বতালে নেচে বেড়াস। ম। -মা 

আমার, সাপ নাই মা! তোর শেভ, হোর করুণা, আমার ধন্মে সম্মে 

গ।থা & অযোগ্য সন্তান, ভক্তিহান আবি, ভাহ কিন সন্তানকে বেশে দুরে 

চলে" খাস্। ভক্ত নই সাধক নহ, -কাস্াল আমি,_কেবল অশ্রধারায় 

তোর পাধপদ্থ পুছ। করি । তাই কি মা. আধারে লুকাস? আম, 

মাতৃহান সন্তানের মত ম! ম। বলে? সার! খিম্ব খুজে বেড়াই । দেবী 

সামার--৬ননা আমাপ-গীন্4 আমার -গ্দয়-পন্ে জাগো মা! 

_ভন্তু । পুত্র 1 উঠ, দাড়াও । হী দেখ সন্ধে কন্মক্ষেত্র | 

সম্ভান! আলন্য কগিয়ো না । নরাসংভের পুণ্যরাজত্তে, পাপ শতবাহু 

বিস্তার করিয়াছে! পেবনশিরের পাঁংভ্রত! শঠ, বিলাস-পক্ষে নহাস্থান 

নগ্মপ্র।য়। চৌধ্ে লাম্পটো পুঝ্ষ পোক্চয হারাইতেছে- আৰ শৃত্তিমযী 

নারী-_ ক দ্বণার কথা শুহীনা, আচার, বাভচার-দোষ হুষ্ট। 

মহাহানব্াজ আগ্রবিগোধে শকহীন। হই শোন, নিরমন প্রজাগশের 

অবণ্দো হাহাকার--উই শোন, অ্যাচা ধীর পদ ৩লে নিশেিত আত্তের 

করুণ ক্রন্দন । বিজয়! বাপ আমাঞ! এই মাধ্গ্রন্ভায়পুণ হাছান কি 

শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না ? 

--হবে না কেন আ! হয়ে শক্তি দাও--ঘেশানততে রহ ও পুুষন্থ ॥ 

জাগিয়। উঠে ১ মনে বল দাও-_যে-বলে জণাঁধু অত্যাচার! দলি৬ হর । 

_ বিজয় | শোন, বুদ্ধ মহাত্বানরাজ্ড তোমাদের মুখ চাহিয়া” 
বসিয়। »মাছেন। রাজার সাহাষা কর-দেশ হইত অশী1গ। 'অনল 

নিক্বাপিত কর। 
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--আমশাব্বাদ কর মা! এই অযোগা সন্তান প্রাণ দিয়াও যেন মায়ের 

আদেশ পালন করে। | 

_বংল। পুনঃপুনঃ কঠারাঘ'তে প্রাচীন হন্দুধম্মের মুলোচ্ছেদ 

হইয়। অন্সিঠেছে। একবার বৌদ্ধধন্মের প্রবল সঞ্ঘ্ষে সনাতন ধন্দ লুপ্ু- 
প্রায় ভহগা।ছল। এখনও বরেন্ত্রভুমির পবিত্র দেবমান্বর্ের পর 

বৌদ্ধাধগের ম» সত্ঘাবাম মস্তক উন্নত করিম দণ্ডায়মান । যদি 

নে 

ভেক্গবংশ 'গবল পা ইতি, ত্রাহা হইলে খয়ত বরেন্দ্রভূমি হইতে সলাতন 

ধন্ম ল্পট হত৬1 মহমুদেত অতাচার-ভাতি এখনও দেশ ভইঠেশ 

গসপসারিত হয় নাহ। কন ভগ্র ধেবমন্দির এখনও সেহ নতীতের স্মাতি 

জাগানিয়া রাংন্থাছে । আর আহম্মবরোধে শার্ত ক্ষয় কত্রিয়া কাজ 

নাই। প্রাণপণ মহাস্থানরাছের সাহ্বাধযা কর; থাজ্তেখব্রা ভোমার 

মঙ্গল কা্রিবেন। 

_ মা! প্রনাম গ্রহণ কর! আশান্বাদ কর, “যন তামার 'ফোগা 

সন্তান শুতে পারি। 

--ঘোবাধ কোথায় * 

_আমার সঙ্গেই নহাস্তানে আসিয়াছে | 

“-চুষ্ট ছোলে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও করিণ না । 

"না মা মোরা তোমার তেমন ছেলে নয়। ধন্ড মা, তোর 

পালিনী শঞ্জি। মা' ভাঁষ যাকে পালন বক্রেছ সে ছেলে কি দুষ্ট হয়? 

অথব। যাহাক বেণ। ভালবাস, ভাকেই তুমি সেহবশে হুট ছেলে বল। 

- ব্জয়। বাপ 'আমাও। মোবাদকে ভাইয়ের মত দেখিয়ে । 

গজয়াও মেন দ্ণা' অশ্রদ্ধ। করিয়ে। ন। 

নানা! ততমন বন্ধুত্ব -তেমন অনাধিল ভ্রাতৃন্গেহ আর বুঝি 
জগত গাব না। সন্গগুণর আধার করিয়া তুমি তাহার হৃষ্ট় গঠন 
কাবা । 
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_বাব। বিজয়! মোরাদ*আমার কড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। জ্জান 

প্রাপ্ি অবধি মে তোমার মত আমাকেই ম। বলিম্া জানে । মোরাদকে 

সঙ্গে লইয়া কাল রাজদরবারে রাজ-সাক্ষাৎ করিয়ো । আমি আজই 

থাল্তায় ফিরির। যাইৰ। তোমরা ভইঞ্জনে রাজ-অতিথিশালার নিশা 

ষাপন করিয়ে। | 

“তাহ'লে আসি মা। 

বিভ্য় সিংহ গাঢ় অন্ধকারে অঙ্গ টাকিয়া কোথার দাড়াইয়ছিলেন। 

5থ। ঠইতে প্রস্থান করিলেন। জর্ধ'ঙ্গে বিভূতিভূষিত, ললাটে রক্ুব্ণ 

উদ্ধ পুণ্ড, শাণিত ত্রিশখুলধারিণী এক ভৈর্বা মুত্তি বাধ! ঘাটের সর্ব নিয় 

সোপান হইতে ধারে ধীরে উপরে উঠিল ও গা অন্ধকারে কোন্দিকে 
মাণয়। গেল । 

চতুর্থ পল্লিচ্জ্ে 

কমলার বাটী 

মহাস্থান গড়ের পূর্বদিকে সমুচ্চ শ্বেতপ্রস্তরবিনিন্মিত তোরণদার । 

এই তৌরণ তামদ্বার নামে খ্যাত। তাঁহার সম্বখে ঠিক করতোয়ার তীর- 
ভূমির উপর দিয় গ্রশস্ত রাজপথ ক্রমশঃ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। 

এই তাম্নদ্বারের সন্দুখে দীড়াইক়। দেখিলে করতোয়ার পর পারে যে একটা ' 

দিতল মর্মর প্রাসাদ দেখিতে পাওয় ধায় তাহা৷ প্রসিদ্ধ দেবনর্ভকী কমলার, 

বাটী। ' মুচ্ছকটিকের বসম্তসেনার মত কমল! রূপে-গুণে অতুলনীয়! ।. 
এ মন্মল্স প্রাসাদ হইতে তাহার প্রভৃত বিত্তের পরিচয় পাওয়া শ্ার। 

কমল৷ নৃত্য-গীতে তাৎকালিক দেবনর্তকীগণের মধ্যে প্ুধান। ছিল | 
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রাজা কিংব! রাঁজপুরুমগণের চিন্তবনোদন ও কোন দৈব উৎসবে 

নৃতা গীত ভিন্ন ইচারা। সাধারণ ভাবে কোথাও নুভাগীত করিত নাঁ_এইজজ্ঞ 

পুবেব ইহার্দিগকে দেবনর্তকী বলি । 
একদিক যেমন কমলার পপগুণের খাতি, তেখনি চিত্র সম্বন্ধেও 

বেশ সুনাম ছিল। মহাস্থাননগরীর অনেক সন্ত্রান্ত বাক্তি বু চেষ্টা 

করিয়াও ইহার অনুগ্রহ লা5 করিতে পারে নাই। লেকে বলিত, কমল! 

কোন ভদ্বংশসন্ভুতা;) কোন অজ্ঞাত কারণে এই বৃত্তি ভবলম্বন 

করিস্াছিল। এভছ্ছিন্ন তাহাতে পর প্চিয় তকভভ "অবগত ছল না। * 

কমলার মম্মর বাটিকার সন্ুখে মনোহখ্ পুশ্পো।ন। তালতে বাতি 
মৃত্ধি গোলাপ ধেল পগ্গতি পুষ্প প্র ্ াটিত সইয়। চাতীরকে অপুব্দ 

সৌব্রভের উৎস ছুট।ই৩ রর আখ্যারিকার কয়েক বংসর পুন্বে 

কোন এক সঙ্গার পুন্বঙ্গণে এক শ্রন্দদা পুর্থাবয়বপম্প। মতা শাঁজ- 

হষ্টে ধারে ধীরে সেই উদ্ধান মনো প্রনেশ কঙিল। স্বতীর গায়ের 

বু. ঢুবে দালতাম গোজা, অধবপুট  ভাদ্লগাগরাজি ৬ পরিধান 

একখান নীল সাগা। মণিণথে, ছুই গাছ হাপক বলয় বেশ-ভুষার 

ভাদুশ পাপা ছিল না। এই সামান্ত বেশভৃষ!াতেই যবভীর রূপলাবণ্য 

সমধিক বাদ্ধত হহপ্রাছিণ। এই রূপলাব্ণাশাননা বুধতী নুহা গীত- 

কশল। কমলা । কমলা সস্তে পুষ্। চরন কান্তেছে, আর আপন মনে 

গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে । 

এমন সময়ে পারিচারিক। হাহার হস্ত $ইতে সাজি কাড়িরা লহয়া 

বাঁলল--ঠাকুরাণি! যদি স্বহস্তে ফুপ তুলিবেন তবে আমরা আছি 
কেন? 

পরিচ!রিকা ফুল ভুলিতে লাগিল। কমলা একবার উদ্াস-করুণ 

দিতে কনুতোয়ার নীল বা1র41শর পানে চাহিল। একখানি ক্ষুদ্র 
ডদ্গি পরুপার হইতে তাহার বাড়ীর পানে বাহিয়া আসিতেছে দেখিয়া 
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কমলার রক্তিম অধরে ঈষৎ *ভাসির রেখা ফুটিয্! উঠিল । সে হষ্টমনে 

-পরিচারিকার হপ্ত হইতে সাজি লইয়। ভিওন্পে প্রবেশ করিল। তখন 

সন্ধ্যার আধার একটু ঘনাইয়! আসিয়াছে । পূর্বোক্ত ডিল্সিখানি কমলার 

বাটার সম্মথস্থ বাঁধাঘাটে আসিয়৷ ভিড়িল। এক ভদ্রবেশধাবী যুবক 

ঘাটে অবতরণ করিলেন এবং ধীরে ধারে কমলার বাটার দিকে অগ্রসর 

হইলেন । 

নধকের পরিধানে সামান্ত সাদা ধুতি, গায়ে একটী জরির 

কোন! পায়ে এক জোড। লপেটাদার ভুতা। সুবক দ্রার-প্রাস্তে 

আ'সয়) দাঁড়ালে পরিচযারকা তভার হস্ত ধারণ কবিয়া ভিতরে 

লই] গেল। 

'দ্বগুলে একটা সুন্দর স্প্রশন্ত কন্দ। কক্গল বনুমূলা গালিচায় 

মণ্ডি। এক !দকে দ্ুঞ্ধকেনন্ভ শধা, আর এক দিকে কারুকারধাময় 

বিচিত্র 'আসন সাধি সারি সাঞ্ই্ণ। নধ্যার এক পারে স্ব্ণময় তাম্বলাধারে 

তাদল। গাচার গাত্রে শব্দ ফ্রেমে মাবন্ধ নান! দেবদেবীর গ্রৃতিযুন্তি। 

একঢা রৌপানিম্মিত দীপাধারে দীপ জলিতেছে। শখ্যার একধারে 

নুবণনিম্ম ৩ পুষ্পাধারে সছ- এ্রস্মটিত পুষ্দ গুচ্ছ-_সদৌরভে কক্ষ আমোদিত। 
পত্রিচাঁপ্রক1 ণবককে এই গুহে কিয়ৎক্ষণ বিশ্ম করিতে বলিয়। 

কমলাকে ডাকতে গেল । সবক গৃভ মদো প্রবেশ করিয়। একখানি 

আসনে উপবেশন কারিলেন। প্রায় অদ্ধঘটিকা পরে কমলা সেই কক্ষে 

প্রবেশ কঙিল। 

এখন তাহার মুণ্তি আর একরূপ। বনুমূল্য মাঁণমুক্তীথচিত আভরণে ' 
সর্ধাঙ্গ সুমজ্জিতা। পরিধানে গোলাপী রঙের শাড়ী। করাম্থুলিতে তিন, 
চারিটা। হীরকানুরীরক। বেণী সর্পাকারে পৃষ্টোপরি লম্বিত--তাহাতে 

সারি সারি মুক্তা ঝল্মল্ করিতেছে । এখন কমলার বূপ দেখিলে কৃবি- 

ব্ঁয়িত অগ্গারাগণের কথ মনে পড়ে। সে সুর্তিরু দিকে চাহিতে 'পার! 
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বায় না চক্ষু বলসিয়! যায়। সবক ক্ষণকাল কমলার মুখপানে চাহিয়া 

অন্য দিকে চচ্ছ ফিরাইয়! কহিলেন -কেন ডাকিয়াছ ? 

__মুখ ফিরাইলে কেন ? 

"বক কমলার মুখ পানে চাচিলেন -সে চাহনি চগ্চলতার লেশবজ্জিত | 
স্থির প্রতিজ্ঞার চিত দুবকের বদনম'গুলে দের্দীপানান | 

.-মুখ দিরাই নাই । ভোমার ঘরখানির সৌন্দর্য দেখিতেছিলাম। 
কমল। একবার বলিতে চাহিল খবরের চেয় আমার সৌন্দ্যা কি বেশ 

নয়? মনোভাব গোপন করিয়া বলিল--কতাঁদন--কতদিন পরে" 

ঘঁধ দাসীকে ধন্ত করিতে আদিলে তবে মুখ দিংবিয়। থাকিবে কেন ? 

জান ত, আমি বেনীক্ষণ থাকিতে পারব ন'. স্বীকুত হইয়াছিলাম, 

তাহ তোমার অনুরোধ রক্ষার্গে আপিয়াছি 1 খাদ কিছু বলিবার 

খাদক-_-বল। 

বল. বিনাদে।ষে কেন আনায় পন্রিতাগ কারয়াছ £ 

_আবার সেই কথা? তুমি কুভকিনী-_-হাম।র প্রতি কথায় কৃহুক- 

জড়ানো । আবার আমায় ভলাইতে চাও? আরম সাধামত তোমা হহতে 

দুরে থাকি । তোমার ছায়। স্পর্শ করিতেও মনে প্বণার উদ্রেক ভয়। 

-কেন, আমি তোমার কি করিয়াছি । ধন্। জানেন, বিধাত। 

ভানেন, আমার মনে কি আছে! লমেও কখনও পাপ-চিস্ত। আমার মনে 

আইসে নাই । 

_ প্রাণ হ'তেও তোমায় ভালবাসিতাম - তম ঘথেঈ এতিদান দিয়াছ। 
আও কেন? 

-তুমি বড় ভুল করিয়া । তোমার একট ভুলে আম সমস্ত জীবন 
, পিয়া মরিতেছি! আমাকে 1 চহ্লনের সঙ্গে একত্র দেখিয়] অমূনি 

মামার গৃহ হইতে বতিদ্ধত করিয়া দিলে--একটী কথা কতিবার সময়ও 

* নাও লাহ। 
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ন্বকের মুখমগ্ল উদ্দীপ্ত হইয়া” উঠিল। সে উত্তেজিত কঠে কহিল-_ 

মাগে যদি জানিতাম, সেইখানেই তোমার সব শেষ করিতাম। 
কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়াছ, তবু বল তোমার দোষ নাই! 

--ী এক দোবে দোষী ভিন্ন, আমি অন্ত দোষে দোষী নই। দেবতুল্য 
স্বামী তুমি, রাজার স্তাক এশ্র্ধ্য তোমার, তোমার আদরে একমাত্র আদরিণী 
হইয়। ছিলাম । হতভাগিনী আমি ভাগা-দোষে সব হারাইলাম। তুমি 

হান না, কেউ জানে না--হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও, আজিও আমার 

ারত্র নিফলঙ্ক _তোমার চরণ-চিস্তাই আমার জীবনের সারব্রত। আমার 

এ ততাশ জীবনের ইহাই একমাত্র অতি-বড় সাস্তবন। ! এ 

--উত্তম, ভোগ লালস। [ক এতই প্রবল,--তার জন্ত অজগৎ-ভরা 

কলঙ্ক কিনিতে হয়! 

- তোমার চরণে আমি এঁ মাত্র দোষে দোষা। কি করিব, এই 

নৈরাগ্যময় জীবনের এ একটা অবলম্বন । এ অবলম্বন লইয়৷ হুর্ব্বহু 

ঈ্ীবনের বোঝা বহিষ়া বেড়াইতোছি। তুমি আমার ক্ষমা কর। এতদিন 

গোপন রাখিয়! তুনানলে দগ্ধ হইতেছি। আজ সব খুলিয়। বলিয়া তোমার 
পায়ে আত্মসমপণ কাঁরব। 

-”আমার চক্ষু বাহ! দেখিয়াছে, তার উপরে নির্দোষিতার প্রমাণ আর 

কি দিতে পানর? 

-তুমি ভুল দেখিয়াছ। শোন,-তোমার ঝনে সন্দেহ রাখিয়। 

মরণেও শাস্তি পাইৰ না। চিহলন আমার সহোদর ভ্রাতা । মলদ্ 
দেশ আমাদের জন্মভূমি। হয়ত শুনিয়। থাকিবে,-মলদূরাঁজকুমার 

বারসিংহ, গুপ্ত শব্রর অন্ত্রাধাতে নিহত হহয়াছেন। সেই গুপ্ত শক্র 

আর কেউ নয়» আমার দাদ।। যেদিন রাজকুমার নিহত জন, সেইদিন 

দাদা আমাকে লইয়। পলায়ন করেন। অনেক স্থান ঘুরিয়৷ শেষে, এই দেশে 

আসি, উপস্থিত হুন। আমরা নৌকাপথে আল্লিতেছিলাম। ঝড়ে 
ই রা 



বুড়ীনহের নিকটে আমাদের নৌকাডুবি ুয়। তার পর আমার অটৈতন্তা- 
বস্থায় তুমি আনায় উদ্ধার কর। তোমার কাছে সমস্ত পরিচয় গোপন 
রাখিয়া, কেবলন।তর বলিম্াছিলাম, আমি ব্রাহ্মণকুমারী । কত ভালবাস। 

দেখাইয়া, ক্রমে তুমি আমার ভুদয় অধিকার করিলে-_তার পর কিয়দ্ধিন 

পরে আমায় বিবাহ কারলে। দাদার আর কোনও সংবাদই পাইলাম 
না। কয়েক বখলর পরে, একদিন আমাদের আবাস-বাটার ভ্রিতখেন 

ছাদ হইতে দেখিলাম, এক অশ্বারোহী সৈলিক-_দেখিতে ঠিক আমার 
দাদার মত, রাস্তা দিয়া দ্রুত বেগে আদিতেছে। আগন্ক নিকটস্থ 

হইলে দেখিলাম, সত্যই আমার দাদা! । তুমি ব্রাজবাড়ীতে গিয়াছিলে, 

আমি পরিচারিকা পাঠাইরা দাদাকে একেবারে অন্ুঃপুরেই ডাকা হয়া 

'আনিলাদ। বখন আমন) ভাঈ-উগিনাতি কথাবান্া। কহিতেছিলাম, 

তখন ্যোম।কে বাচ্িরে দেপিলাম | মনে হয় হষঈটল ভান ধেখিয়। গাছে 

দাদীর কোনও অনিষ্ট কর) 'ভাই ভয়ে-ভদ্সে তাকে অন্ত পথে বাঠির 
করিয়া দিলান। সেই শ্বিধিচাই নালাপ কাল হইল,-- তুমি কেশাকর্ষণ 
করিয়া, আমায় বাড়ীর বাহ কররদ্ধা দিলে_-একটা কথা কছিবারও অব- 
কাশ |দলেন। আমি তোমার বহিদ্ঘার-গ্রান্তে দাড়াইয়। কত কাদিলাম, 

কাতপস্ববে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম । তনি উদ্তর দিলে, “যেখানে হচ্ছ 

চালয়। যাও । সংবধান, 'এ বাড়াতে আর পাপন কারয়ো না” আমি 
কহিণাঁন, ভুমি ্বামা, তুমি আমায় দুর কার দিতেছ। আমান মার এ 
জগতে স্তাস কোথায়? কে শুনিবে-কে উত্তর ধিবে, তুমি আর 
সেখানে নাই। আমি অনেকঙ্গণ সেইখংনেই বসিয়। থাকিলাম। কত 

কি ভাবিলাম। একটা ছু্জয় অভিমান আমাকে ঘিরিয়। বনিল। মনের 
বল হান্নাইলাম,_-ভাবিলাম, হায়, মাগ্নষের এই ভালবাসা! এত সহজেই 
মান্য মাগ্ষকে ভুলিতে পারে! যাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল 

করিয়। সোয়ান্তি পুইতে না, একটী কথা কহিবারও অবকাশ না দিয়, 

॥ 







কুক্ধুরের মত বিদায় করিয়া! দিলে! ভাদর-তন্ত্রী বড় বেন্গুরো৷ বাজিল। আঙি 
তখন রাজপথ বাহিয়া চলিলাম। আমার পিতৃদেব সঙ্গীতব্যবসারী 

ছিলেন -আমান্ন তিনি অতি যত্বে নৃত্য-গীতবিস্তা শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
শেষে উহ্হাই আমার জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন হইল। তুমি কত 
বার আমায় সত্যকথা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাও নাই। তোমার কাছে ' 

প্রকৃত পরিচয় খুলনা বলিতে কখন সাহস পাই নাই। আমার জীবন 

ভার হুইন্। ঈীড়াইয়াছে। তাই তোমাকে সব খুলিয়। বলিয়!, হৃদর- 

ভাবের লাঘব করিব বলিয়া, তোমায় ডাকিয্পা আনিয়াছি। সব শুনিলে, 

--এখন আমায় যে দণ্ড হয় দাও। কিন্তু এমন পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, 

পোড়াইয়া মারিয়ো ন1। 

__অভাগিন ! আগে খুলিয়া বল নাই কেন? তোমায় তাড়াইর। দি! 

আমি কি ধাতন! পাই নাই ? আমি কি তোমার মত দগ্ধ হইতেছি না? 

তোমার বুদ্ধিদোষে আমার সাধের জাঁজান বাগান শুকাইয়া গি়াছে--. 

আমার জীবন 1বচৃবনাপূর্ণ হইয়াছে । মংসারা হইতাম, তুমি আমার সন্ন্যাসী 
করিয়াছ। বুদ্ধিদোষে যাহ! হারাইয়াথ। আর এজনমে তাহা ফিরিষব 

পাইবে ন|। 

কমলা উতন্তপ্তি কণ্ঠে ফণিনীর মত গর্জয়া উঠিয়া কহিল-_নিষুর। 
এই নিষ্ঠুর উত্তর শুনিতে তোমায় ডাঁকি নাই। এক কাজ কর, আমি সন্ুখে 

বসিয়া আছি--& দেওয়ালের গায়ে একখানা তলোয়ার আছে - এই বুক 
পাতিয়! দিলাম 1- কমলার বক্ষে বসন শ্লথ হইয়। পঠিল। 

কমলার চক্ষু দিন্না দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল 
যুবক অঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন--প্রিয়্তমে ! আজিও) 
তোমা ভুলি নাই! কি করিব, ব্রাহ্মণ হইয়! একজন নর্তকীকে কেমন 
করিয়া গৃহে স্থান দিব। আমার অবস্থা বুঝিয়া, তুমি আমায় ক্ষমা 
কব 



২০ শীলাদেবী [ প্রথম 

দেখ, তোমার গৃহের গৃহিণী ্ইইবার সাহস আমার নাই। 

আম তোমার ত! বাঁলতেছি না। নয়৷ করিয়া এক একবার চোখের 

দেখ! দিয়ে! । র 

_মহাস্থানরাদ-মস্ত্রিপুত্র পুগডরীকের পক্ষে, তাহাও বড় লজ্জার কথ! । 

₹উক-_তবুও ধন্মপত্বী তুমি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। রাজ-কার্ধা- 

বসানে দিনাস্তে তোমায় একটাবার দেখিব। লোকলজ্জীভয়ে তোমার 

একেবারেই পরিত্যাগ করিব ন।। 

--না, তাহা হইবে ন7। আমার জন্য, োমার চাদের মত নিক্ষলক্ক . 

চরিত্রে কলন্ক আরোপ হইবে! আমি হয় মরিব,-না হয় এদেশ 

ছাড়িয়। চলিয়া যাইব। তুমি যে সব গুনিলে, সব বুঝিয়া আমায় ক্ষমা 

করিলে, এর চেয়ে বড় সান্ন৷ আর 'অমমার নাই | 

_না, তুমি মরিবে কেন? কাল তোমায় গ্ুহে লইস্া! যাইব। এস 

কমলা, 'গাবার তোমাকে লইয়া! সংসার পাতাই । 

_ন্বামিন! ইগ্নদেব। সংসারের খ ঢাতি না। তুম জন্ম জন্ম 
আমাম্ম এম্নি করিনা ভাগবাসিয়ো। আম জন্ম জন্ম যেন তোমায় 

পতি পাই ! 

তাহ'লে অশঃপর কি করিবে আমায় খুলিয়। বল। 

-প্রাণেশ্বর ! ভোগের মধ্যে তোনায় এ-জনমে পাইলাম না । তোমায় 

আমার করিতে আর একবার চেষ্ট। করিব। আমায় পদধূলি দাও, হয়ত 

আর তোমায় দেখিতে পাইব ন|। 

কমল! যুবকের পদধূঁল লইয় সর্বাঙ্গে লেপন করিল। তার পর 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া, ঘাট পর্যন্ত আসিল। ঘুবক নৌকারোহণ 

-করিলেন। নৌক! ধারে ধীরে পারে পৌছিল। যতক্ষণ দেখা গেল, 
উড়ক্ষদ কমলা সতৃষ নয়নে চাহিম্না রহিল। যখন আর দেখ। গেল না, 
তঙ্ন ধীরে ধীরে ভিতরে গমন করিল। 
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পরদিন হইতে সকলেই দ্নেখিল,-দেবনর্তকী কমলার আবাস-ভবন 
*শুন্ত। তদবধি অনেকদিন অতীত হইয়াছে, তাহার কথা লোকে প্রায় 

ভূলিয়! গ্রিয়াছিল। কেবল অমলধবল মন্মর প্রাসাদ, নব আগন্তক পথিকের 

উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 

গ্পওক্ম পর্িচেচ্ছচ্গ 

দুই সখা 

রাক্জান্থঃপুরের সম্মথে বিচিত্র অট্টালিকা তাহার চারিদিকে পুশ্পৌ- 
ান। এইটা রাজকুমারী শীলাদেবীর বিশ্রামভবন। অট্রালিকামধাস্থ 

এক সুন্দর স্থসজ্জিত 'প্রকোষ্ে, বিচিত্র রৌপামগ্ডিত খট্রায় স্থকোমল শধ্যায় 

এক ষোড়শ কি সপ্দদশ বর্ষীয়। য্বতী অর্দশারিতাবস্থায় পুস্তক পাঠ 

করিতেছেন; আর এক 'একবার খোল! জানালার নীল আকাশের 

দিকে চাহিয়৷ দেখিতেছেন। পরিচারিক! চামর বাজন করিতেম্কে। এই 

যুবতী রাজকুমারী শীলার্দেবী। পাঠক, অন্য এক যুক্তিতে নিবিড় অরণ্য 
মধ্যে শীলাদেবীকে দেখিয়াছেন, এখন তিনি অন্ত মুভিতে । রাজকুমারী 
পরিচারিকার পানে চাহিয়া বলিলেন-_মতিয়া ! চঞ্চল। দেবীকে ভাক্। 

কিরৎকাল পরে এক শ্্ামাগী যৃবতী দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ 

করিল। এই যুবতীর নাম চঞ্চলা। মতিন পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে 

দেখিয়, রাজকুমারী ইহনিতে তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলে মতিয়। 
বাহিরে চলিয়! গেল। চঞ্চলা৷ ব্রাহ্মণ-কুমারী-_রাজকুমারীর প্রিক-পাত্রী। 

অসময়ে অধিনীকে স্মরণ করিলে কেন? 

"আজ তোমায় দণ্ড দিব? 

| অপরাধ? 

কশদন থেকে খবর নাওনি কেন? 
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_তুমি আমায় ছেড়ে মৃগয়্ায় গিয়াছিঞ্জে কেন? 

--£, সেই অভিমানে,--সেই খবর জানাইতেই তো, ছুপুর বেলায় 
তোমায় ডাকিয়াছি। 

--কিসের খবর ! 

-মুগয়ার খবরটাও কি লহতে নাহ ? 

--আমি সব খবর জানি! 

--বল দেখি? 

. শাশুনিলাম, দন্গ্যরাজ বিজয়কে ঘন্ধে হারাইয়াহছু । সেনাকি হাতার 

সৈম্ত-সামস্ত লইয়া মাত্মসদর্পণ করিতে মহান্তানে অ:সিতেছে ? 
--দেখিতেছি, একটা মিথা। দনরব রাজাময় বাষ্ট হইতেছে । 

-তবে কি মিথ্যা কথ। ? 

--কতকট। মিথা। বই কি? থাল্ত।-পতি জয়, স্বেচ্জার মহাস্থানের 

অধীনত স্বীকার কত্রিতে আসিয়াছে! 

--রুমি ্ধি যদ্ধ কর নাই, সব্বান্গে কত" কেন ? 

শীলাদেবী ভাসিয়া বলিলেন, তোমার কাছে মিথা। বলিব না। বিজন্ন 

সিংহকে বাহুবলে কার!ইতে পারি নাই। 

চঞ্চল! কটান্ করিয়। বলিল,__তবে কি নয়ন-বাণে ? 

শীলাদেবী একটা চো পকমের কিল দেখাইয়। বললেন_-তোমার 

সঙ্গে আজ হইতে আড়ি - আর কথ! বলিব ন।। 

--বলি বীরাঙ্গন। ' এবারে কি পিংহ শিকার করিলে ? 

শলাদেবী একটু চুপ করিয়া! রহিলেন। ক্ষপপরে গস্ভীরভাবে 
ঞবলিলেন-_হ্য1, কঙকট। তাই বটে। 

-_আশ্চ্য্য তৌমার শক্তি। মহাস্থান-সেনাপতি যাহার হস্তে লাঞ্চিত, 
আঅপগ্ানিত, ভুনি তাঁহাকে কেমন করিম) পরাজিত করিলে সখি? . ' 

_ ১ এত্রী ভূরুলিলাম্ আমি পরাজিত করি নাই। ্ 
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তবেই ত বলিতে হয়, প্রেমপাঁশে বন্দী করিয়াছ। 

-যাহ! ইচ্ছা, তাহাই বল__আনি আর উত্তর দিব না। 

_"্রাজকুমারি! সিংহ শিকার কর, বাদ্র শিকার কর--একট। 

শগাল মারিতে পার ন।? 

- কোন্ শগাল £ 
_-কেন, তোমাদের বিশ্বস্ত দেনাপতি। 

_ল্সবিধ। পাইলেই আামাসা দেখিবার আন্ত তাহাকে এাঁচায় পুরি! 

_াহ।? সে সুর্দিন কবে আসিবে ! 

-আর বেশীদিন নয় সখি! পাপিষ্ঠটের খেলার শেষ হইয়া! 

আিয়াছে। 

_ মহারাজ দু দিয। কালসর্প পুধিতেদেন, না ভানি কবে কাহাকে 

দ'শন করে। 

--আর ধংশন করিতে ভইবে না, বিষ দাত ভাঙ্গিয়। দিতেছি। 

মকম্ৎ আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়। কামান গজ্জন করিল, 

ও কি, ও কিসের শব্দ? দিব! দুই প্রহরে তোপ পড়িতেছে কেন? 

- বিজয় সিণ্ ও শীব্জ। মোরাদ ধর! দিত রাজধানীতে আমিতেছেন, 

তাহ ব্রা্জকীয় তোপ মঙাস্থান-রাজ্জের বিজ্য় ঘোধ্ণ। করিতেছে । 

তার পুবেবই ব্ইজকুমারী খালাদেবীর বিয় বোধণ1, লোঁক-মুখে 

চাড়িত খাতার নত দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছে । 

--এ বড লজ্জার কথা। 

- কেন? ॥ 

--ে-কথ! সর্ব ভিতিহীন, সে-কথ। চতুর্দিকে ঘোষিত হওয়! বাঞ্চনীয় ৬ 
নকে 1 - 

+ -'প্রতিবাদ কর না কেন? ৪ 

/-যহাস্থানের গৌরবের কথা ম্মরণ করিয়। প্রতিবাদ করিতে চাহিননা। 
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--তবে কি বিজয় সিংহ স্বেচ্ছায় পরাঁভব স্বীকার করিলেন ? 

__ অসম্ভব কি? একটা বন্য দস্টা বই ত নয়? সে আর কতদিন 

মহাস্থানের বিকদ্ধাচররণ করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ধরাঁতলে বর্তমান 

রাখিবে ? তুমি কি বিজয় সিংহকে দেখিয়াছ? 
--সে অনেক দিন, মঙ্গলনাথ সঙ্ঘারামে অবস্থান কালে এক সৈনিক- 

বেশী অতিথিকে দেখিয়াছিলাম। তেমন সৌম্য-শান্ত বদন, প্রশস্ত ললাট, 
আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। দেখিয়াই তাহাকে 

চিনিয়াছিলান । যখন শুনিলাম এই বাক্তি দন্সারাজ বিদয়._-তখনই” 

তাহাকে দন্যু বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না । হা বাজ- 

কুমারি! বিজয় সিংহ কি সতাই দস্যু ? 

-_পরশ্বাপহরণ বার প্রকৃতিগত ধন্ম ? 

চঞ্চল! বাধ! দিয়া কহিল--পরশ্বাপহরণ, ন। পরোপকার ? 

প্রকত প্রস্তাবে দন্যুতাই তার ললাটের কলক্করেখ!। মভাস্থানের 

বিরুদ্ধাচরণ করিয়। বিজয় সিংহ জগতে এহ কলঙ্ক অর্জন করিয়াঙেন। 

বীরর্রতধারী বিজয় সিংহ, পরস্বাপভরণ করেন না। পাপিষ্ঠ চি্লনের 
অতাচারে উতপীড়িত প্রজাপুঞ্জ, বিজয় সিংহের রাজ্যে আশ্রয় লাঙ 

করিতেছে । যদি বিজয় সিংহ ন| থাকিতেন তাহা হইলে দেব । বোধ ভয় 

বরেন্দ্রভূমি শ্শানে পরিণত হইত । ৮৮৬৭ 671৩ ঠ 
--দেখিতেছি তুমি বিজয় সিংহের রূপ ও গুণের বথার্থ পক্ষপাতা । 

--একজনের অযথ! নিন্দা! শুনিলে মনে বড় কষ্ট হয়। 

- আচ্ছা চঞ্চল। ! তোমাকে যদি কেহ বিজয় সিংহের ও 

চিহ্ুলনের দোষগুণের বিচার করিয়া, দোষের ও গুণের দণ্ড বা যা 

দিতে বলে, তাহ! হইলে তৃমি কি কর? 

_-মকাস্বান-রাজকুমারী শীলাদেবীর আমাকে এ-কথা। ভিজ্ঞাস। করা 

শো পায় কি? 
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--তথাপি? 

আমার মনের কথ। আমি বলিব, রাগ করিয়ে! ন|। 

--না, 'আমি শুনিতে চাহিতেছি_-তামানু! বই ত নয়-- রাগ 

করিব কেন? 

-_ অন্ধকারময় কার!-কক্ষ চিহলনের বাসের জন্য নির্দিষ্ট করিতাঁম । 

--আঁর বিজয় সিংহের ? 

না, সেকথা বলিব না। 

__বল না, এই বলিবে ত, বিজয় সিংহকে কোনও রাজকীয় উচ্চপদ 

অথবা যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিতে--কেমন ? 

-তাহাই হইবে। 

_ব্ল না কেন; বলিতে দোষ কি? 

_-গুনিবে? তবে শোন)--নৃতহিবুক যোগে রাজকুমারী শীলাদেবীব 

কর বিজন সিংহের করে অর্পণ করিয়া মহবাস্থান-সিংহাসনের ভিত্তি-মূল দৃঢ় 
করিতাম। , 

এই বলিক্প! চঞ্চল৷ হাঁসিতে হাসিতে সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির 
হইয়া গেল। রাজকুম|রী শীলাদেবীর মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর ভাব ধারণ 
করিল। একবার তিন উদ্ধে অকাশপটে কি চাহিয়। দোখলেন 

তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ সমস্ত হাদয় খুজিয়। দেখিতে লাগিলেন। 

জদয়ের নিভিত প্রদেশে, মানব-চক্ষুর অগোচরে একান্তে বসিয়া কে তুমি? 

ওগো! তুমি কি দেবতা! না,” এ যে বিজয় সিংহ! 
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স্কুলিজ 

_ সেনাপতি । 

- দেবি! 

-_রাজ। বিহ্ুয় সিংহ ও মীর্জা! যোরদের বথাযোগা অতিথি সংকারের 

ক্রি হয় নাই ত? 

_আপনার আদেশ রাজবিধির সম্পূণ গন্ুমাধিত না হইলেও অক্ষরে 
অক্ষরে প্রতিপালন কণিয়াছি। 

--কেন, আমার অংদেশ কি স্ারের সাম। লঙ্ঘন করিয়াছে ? 

-'অতিথ অংকার হিন্ুর পরম ধন্ম, (কন দোবি! সমগ্র বরেন্- 

ভূমির শত্রু দস্তা: গ্রৃতি সগ্থাবভাল মহাছান-বাজের করব্য নষ্জে। 

মহাস্থান রাড কর্ডব্যাকধ্য |»নিহই বোধ হয় তোমা অপেক্ষা 

ভাগ বোক্ান। প্রত কঙবোর বিচার কও। দাসের করবা নহে ইহা কি 

মহাস্থান সেনাপতি বুঝিতে পারেন ন।? 

--রাজকুষাবি। "আপনি পত্তকন্ঠা, আর মহারাগের আদেশ তাই 
দন্টাপতিকে অনিহপন্বেও সদ সস্তাযণ করিয়াচি | 

সবিনয় সিংহের প্রতি তোমার এন্ধপ বিদেষের কারণ কি? 

- বলিতে পারি না 'দবি! কোন্ অগ্ঠভক্ষণে খিজয় সিংহের মুখ 
দেখিয়াছি ; তাহাকে দেখি'ল আদার আপাদমপ্তক ক্ষ'লয়া যায়। 

সেনংপতি ! 

_-দেবি। 

5 শাবির সিং কে তা জান? চিররণওয়ী হোষাকেও তিনি পরাজিত 

৭ি ভ্জামানি* করিয়া থান্ত। হইতে বিহাড়িত করিয়াছিলেন । লে- 
এক্বার নয়, তিন-চিনুবার। | 
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-সে-কথার অবতারণা করিয়া আর লঙ্জ! দিবেন ন।। সে ছুর- 

পনেয় কলঙ্ক আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। 

- সেনাপতি] বিদ্বেষ ভূলিয়। যাও--বিজয্ন সিংহ আদ্বিতীয় শক্তিশালা 

বীরপুরুষ ৷ তাহার বন্ধুত্বে মহাস্থান-রাজের মহান্ উপকার সাধিত হইবে। 
--বাজকুমারি ! যাঁর ভূজবলে উত্তরে দিক্ষু নদা পর্যাস্ত মহাস্থান- 

রাজ্যের সামা বিস্তার করিয়াছে, - মলদ, বিরাট, মগধ, সুন্গ। প্রভৃতি 

পরাক্রপ্ত বাজগণ যার ধিজর-কেতনের তলে মস্তক অবনত কারয়াছে,- 

নেই চিহলন বিজগন সি'হের নিকট অপম:নত হইয়া! মৃত্যু-য্ত্রণা ভোগ 
করিতেছে । দোঁব। জীবিত নয়--[চিভলনের মুত-দেহ বিজয় সিংহের 

কর-প্রার্থ হইবে। 

- সেনাপতি । তুমি কি রাজোরু মঙ্গণ কামন। কর ন? 

»তাহ্লে হৃদয়ের রক্তধারায় মহাক্কান-বাজলক্মীর পাদ-পুজা1 কাব 

কেন ? 

তবে নিঃন্বার্থভাবে নয়, কেমন ? 

--বুঝিলাম না। 

তুমি যে নিঃস্বাথভাবে মহাস্থ(নের কল্যাণ-কামনায় আত্মোৎ্সগ 

করিয়াছ, একথ| কি তবে সভ্য নয় ? 

_-বলুন দেখি রাজঝুমারি! কোন্ স্বার্থের আশার সহায়হান, 

অর্থহীন যুবক আসিষাত্র সম্থল লইয়া! যশের উচ্চশিখবে উঠিতেছে 

-_-যশের নয়--সৌভাগ্যের বল। 

--দেবি! অভয় দিলে কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাস। করি। 

--উত্তম। 

, _-বিজন্ব সিংহের প্রতি আপনার অথব। মহারাজের এতাদৃশ অনুগ্রহ্থের, 

কারণ,কি? 

তার শুভাদৃষ্ট । ভাগাদেবতার প্রসরযহতি *না। চইলে কেহ, কি 
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রাজ-অনুপ্রহ লাভ করে? আসি সেনাপতি! এখনই আমাকে কার্য 

স্তরে গমন করিতে হইবে । 

একদা অপরাহ্ণে রাজকুমারী শীলাদেবী মহাস্থান-সেনাপতি চিহ্লনকে 

স্বীয় বিআীম-ভবনে ডাকিয়া উল্লিখিত রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। 

উভয়ের কথাবার্তী শেষ হইলে নাজ্জকুমারী কার্ধাস্তরে গমন করিতেছেন 

দেখিয়া. সেনাপতি তাগাকে সসম্রমে অভিবাদন করিয়! সেদ্দিনকার মত 

বিদায় গ্রহণ করিল। 

সেনাপতি সেই প্রকোষ্ঠ ভইতে বাহির হইয়। নিঃশবব পদসধারে 

চলিতে লাগ্িল। তখন সন্ধার অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। দ্বার 

অতিক্রম করিয়া! অনেক আকা-বাকা পথ ঘুরিয়া সেনাপতি একস্থানে উপ- 

স্থিত হইল। সেই স্থানে সর্বাঙ্গ অঙ্গরাখায় আবৃত এক রমণী 

ঈাড়াইয়াছিল। চিহলন সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা কাঁরল-_ কে ও? 

তুমি কে? 

»-সেনাপতি। 

--আমি মতিম়নী ৷ 

--সংবাদ 1ক ? 

সংবাদ শুভ, --আমার প্রাপা । 

- নিশ্চয় পাইবে,-আগে কার্য্যোদ্বার কর,-তার পর পুরস্কার । 

_-কার্ধোর জন্ত আমি দায়ী নহি; আমি আপনার কথামত কাধা 

করিয়াছি। আগামী কলা রাত্রি প্রহরেক অতীত হইলে আপনি আপনার 

আবাসভবনে তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন। ৃ 

--মুখভাব দেখিয়া! কি বুঝিলে ? আমার প্রতি প্রসন্ন, না অপ্রসনন ? 

_ আরম সে-সব বৰি না, সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন সাক্ষাৎ রুরাইয়! 

দিক তা যেবপেই পারি । আপনার সঙ্গে আমার আর কোনও, কথা 

নাই ॥ 
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_-দেখ. মতিয়।! তোকে ব্ড় বিশ্বাস করি। 

তা আর জানি না,_-মাপনার অনুগ্রছেই রাজসংসারে আমার 
'ণত প্রতিপত্তি । 

_-আমার কাধ্য যদি উদ্ধার হয় এত 'মর্থ দিব, তুই ব্রাণীর হালে 

বাম করিবি। আর গতর খাটাইতে হইবে না । 

বলুন, আর কি করিতে হইবে। 

_মতি! তুই কি জানিস্ না, তোর সত্য উত্তরের উপর আমার 

জাবন-মর্ণ নির্ভর কগিতেছে। 

--আমি তত বড় কথ! বলিতে সাহস কার না। কি ভ্রানি কোন্" 

কথায় কি হম! জানেন ত-রাজসংসারে বাস করা বড়ই কঠিন। 

--যত কঠিন হউক করিতেই হইবে । আমি জীবন পণ করিস ঢন্ধহ 

কার্যে ব্রতা ভইয়াছি। নতি। একার্ষ্যে তুই আমার দক্ষিণ হস্ত। 

--আমার প্রাপ্য! জানেন ত কাধা ক গুরুতর! 

--এ কার্যোর পুরস্কার সত্তর স্থবণ মুদ্রা । 
_উত্তম। অগ্রিম কিছু চা--মনে খাথিবেন, জানি বড় গরাঁব। 

-_ফল্যই প্রাপ্ত হইবি। নঙি! তোর আশার আশ্বাসেই আমি 

প্রাণ পাইলাম। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এ আশ! ছিল না। 

._দেখিবেন, শেষে যেন বিপদে ন। পড়ি। 

_ ভয় করিম্ না মতি! সাহস কর্, সাহসেই লোকের ভাগ্ো 

গুথ ফিরিয়া আইসে। আমি কেবল 'জামার স্বার্থের জন্যই বলিতোছ ন!। 

একার্য্যে তোরও বথেষ্ট স্বার্থ আছে। মতি! তোর কণ্টে আমার 

প্রাণ গলিয়াছিল, তাই তোকে রাজসংসারে প্রবেশ করাইয়াছি। এখন 

দেখি, তোর উন্নতি বাড়িবে বই কমিবে না। 

' _ দে আপনার দয়া । আপনি অনুষ্রহ করিলে সবই হইতে পারে। 

--কিস্তু খুব সাবধান-__কেউ যেন ঘুপাক্ষরেও ট্রের না পায়। 



৩৬ শীলাদেবী [ প্রথম 

- আমি বিশেদ সাবধানেই কাধ্য শেষ করিব । 

._আমি সেইখানে মুদ্রা! লইয়া হোঁর জন্যা অপেক্ষা করিব। আমি 
এখনকার মত বিদায় হহলাম। 

সেনাপতি ক্ষিপ্র পদে তথ হইতে প্রস্থান ফরিল। ছদ্মবেশে মতিয়াও 

অন্ধকারে কোন্ দিকে মিশিয়া গেল। 

লগত পিচ্চি 

গত 

তাঁঅন্ার হইতে দক্ষিণ দিকে সাদ্ধ ক্রোশ পদ্ধ অতিক্রম করিলে 

দেখিতে পায়! যায় একটা সুপ্রশন্ত খাল করঠেন্গার সহিত সংসুক্ত 

হইয়াছে । এ খাল দেখান হইতে কুনশঃ পরশ্চিন দিকে গিগাছে। পারখার 
এই অংশের নান কালীদত। পরে আএশঃ গাশ্ম ও উস্তরধকে 

আদ্ধবল্গাকারে গড় বেন কারুয়া পুনরার করছোদার সহিত সাঁ্মলিত 

হইন্াছে। পণ্চিম দিক হইতে পরিথ। একটু জন্গীর্ণভাবে উত্তর দিকে 

গিয়াছে। এই সঙ্কীণ অংশেতর নাম বারান্সা খাল। প্রাসদ্ধ তোরণ 

ভামদ্বারের গায় উত্তর প্রান্তেও একগা বহদাকার দার দেখা যার । এই 

দ্বার স্বর্ণদার বা ঘাঘর দুয়ার নামে আখাত হইত। এদ্ধরের সম্বুখে 
ঠিক বারাণ্মী খালের উপবে কাগ্ত-নিশ্মিত একটা প্রশস্ত দেডু। অপর 
পারে অন্ন সমর হন্ত দীর্ঘ, উচ্চতাও তৎপরিমিত বহুদ্বারঘুক্ত একতল 
ই্টকালয়। হ্ভাকে পুব্বে হাজার-ছুয়াপা সভাগুহ বাঁলত। বিশেষ 

কারণ বাতীত «ই স্থানে সভাত্ব আঁধবেশন হইত না। সাধারণতঃ 

রাজকীয় সমস্ত কার্ধাই গড় মধ্যে অনুষ্ঠিত হত । ৃ 

তাআরারে ভীমকায় সশস্ত্র প্রহরিগণ প্রহ্থরা দিতেছে। তাত্র্ধার অতিক্রম 

কারা কিয়দর অগ্রসর হইলে বিজ্তার্ণ ময়দান। এই ময়দানে' অসংখ্য 
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কামান সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে । তাম্বদ্ধবার হইতে দ্রইটী পথ ছুই 

দিকে গিম্গাছে। তায্রদ্বারপথে প্রবেশ করিক্াা দক্ষিণদিকে কিয়দ্দর 
অগ্রসগ হইলে সন্ুথে সু প্রশন্ত প্রাচীর দৃষ্ট হয় । প্রাচীর-গাত্রে ক্ষুদ্র দ্বার। 

সেই দ্বার অতিক্রম করিলে সন্মথেই কারাগার । কারাগার অতিক্রম 

করিয়া কিয়ন্ধর শগ্রাসর হইলেই বিচারালয়। তথ! হইতে একটু 

অগ্রনর হইলেই মনোহর মম্মর প্রাসাদ এই প্রাসাদের উপরিতলে 

অধন্দ!ন কারি? রাজ। নরুসিংহ পরতুনাম স্বয়ং বাজকীম্ম কার্ধা পরিচালন! 

করেন। নিয়ে মহামার খাদ দপ্টর্থানা। প্রজাগণ ইচ্ছ। করিলে 

এই স্থানে রাজদশন কাপতে পারে । কিন্তু একবারে একজনের আঁধক 

যাওয়া নিযক্ধ। তার পরেই সভাগুহ । সভাগুহের বিশেষ পারিপাটা 

নাই বন্থগ।প।খ!শও একঙশ ইঞ্গুকাগজ । কারাগার, বিচারালয়, রাজমভা 

এঞজে। 
চি 

নি 
চর ভব দিক্ বাপিয়া শ্রনস্ত প্রাচার। রাগম। হইতে একটা 

পথ জল্গুধ্থ এটাণ ঘরের সহিত মাণত হহয়াছে। কেবলমাত্র রাজা 

এব প্রাএএসাসণণ বাতীত কহ এক পথে প্রবেশের অধিকারী 

নঙে। এটারের অপর পাণই মেন। নিবাস, সেনাপাশর আবাসভবন 

ইঠ্যাপি। এই স্থান হইতে বাণীর এবং রাজকুমারী মভল পরিদৃষ্ট হয়। এ 

মহণে প্র ।5ন কু সুপ্রশস্ত গা৮রে আবুত এই দিক্ দিয়া গনন।গমনের 

কোন” অপু নই অভুপুরে মাহঝর দক অগ্ত পথ নিদ্ি্ই আছে। 

দে গ্খ রাজা |কন্ধ। পাঁজগুবুঘগণ ভেন্ন অন্তের অপগিজ্ঞাত। বারাণসী 

থালের বাধ পাও হহ। স্ব্ণদার 1দয়। গড়ে প্রবেশ করিলে সম্ুখেই 
সেনা'নবাদ। কিন্ত এই দ্বার সর্বসাধারণের জন্ত ভন্থত্ত নহে। বিচাহালয়ে 

যাইতে হইলে তাআদ্বারপথে থুরিয়। ফিরিয়া যাইতে হয়। 

, সার রপথে উত্তরদকে কিছ়দদুর অগ্রসর হহলে সম্মুখেই মহাকালী- 

মন্দির । পশ্চাৎ একটা নাতিবৃহৎ মন্দিরে দেবী কালকরীর দিগম্বরী 

ভৈরবী মুর্তি, তৎপশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র ম্দিরে মহাকাল অবস্থান 
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করিতেছেন। এই দেবমন্দিরের চৃত্বর পাত হইলেই সন্মথে একটা 

নাতিবৃহৎ জলকুণ্ড। এই কুওটী পাপহরা বলিয়া অমুত-কুণ্ড নামে 

আখ্যাত ছিল। তার পর প্রাচার। প্রাচীরের পারেই সুবৃহৎ রাজোগ্ঠান। 

উদ্যান মধ্যে একটী সুবৃৎ অতিক্ক্মকারুক।খ্যবিশিষ্ট দ্বিতল মন্মর 

প্রাসাদ। ইহাই মহারাজ নরসিংহ পরশুরামের চিভবিশ্রাম-গুহ। 

'এই স্থানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই । 

এই মন্মর প্রাসাদের এক সুসজ্জিত প্রকো্ঠে বন্ুমূলা খট্রার উপরে 

বিচিত্র সুকোমল শব্যায় উপাধানে করতল বিনাস্ত করিয়৷ মহাবাজ নরসিংহ 

গ্গেব কি চিন্ত/ করিতেছেন। পার্খে বিচিত্র বসন-ভূবণে সাঁজ্জতা নহারাণী 

গুভদেবী উপবিষ্টা। রাণীর মুখভাব শি্ষাদপন্রিপূণ । বালক রাজকুমার 
রাজ্জেন্ছ্ মহারানীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট । বালক চাঞ্চলা-বর্জিত,---সুখচ্ছবি 

ধীর শান্ত। রাজকুমারের হস্তে একটা চ্রন্দর মুংপুভ্ুলিকা। কিয়ৎ 

কাল মৌন থাকিন্! মহারাণ। সেই নীরব "গ্গ কারয়া কহিলেন--কি 

ভাবিতেছেন মহার।জ 

রাজা দার্ঘ নিশ্বাদ পরিত্যাগ করিয়া ঝাললেন,-ক৩ কি ভাব [নজেই 

তাহা বুঝিতে পারি না। পণকুটারব।সী দারদ্রও আমা অপেক্ষ। শতগুণে 

স্থখী। এজগতে সুখ নাই রানী,--স্ুখ নাই । যতধিন বাচিব, নিত্যই নুতন 

নূতন চিন্তার তরঙ্গে ভাদিতে থাকিব। বাপি! ভুমি বিশ্রাম কর, 

বড় সুন্দর অবসর-_বাহিব্রের কল-কোলাহল নাই,--এই নিজ্জনে নীরবে 
একবার ভাবিয়া দোথি, কুল পাই কি না! 

'- এত চিস্ত। কিসের মহারাজ। মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, 

তোমার এন্প চিন্তার প্রয়োজন কি? 

_-আশার শেষ নাই রাণি! বুদ্ধবরসে বদি পুত্র-মুখ দেখিলাম, 

তবে আর একটী সাধ মনে অপুণ রাখিয়া যাই কেন? 

ইফিসের দাধ মহারাজ! শীলার বিবাহ দিনা জামাত।' বরে 
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আনিবেন এই ইচ্ছা! কি আপনার প্রাণে বপবতী হইয়াছে? কিন্ত 

ইহার জন্য চিন্তা কি মভারাজ ! 

--শুধু তাই নয় রাণ! আর 'একটা সাধ! বিধাত। জানেন, 

গানার এ-বাসনা পুণ হুহবে কিনা! আজীবন চেষ্টান্ব পূর্বে দিক্ষু নদী 

পর্ষান্ত বে'রাজোর মীমা। বিস্তার করিলাম, -কাম্ত।, হহ্গ, বিরাট, মলদ্ 

মগদ প্রভৃতি রাজোর পরাক্রান্ত রাজগণ অবনতমন্তকে যে মহাস্থানের 

অধানত। স্বাকার করিল, সেই নহান্ান আমার গোরবের নিদশন। কিন্তু 

মহরাণি! আজি আমি গৌড়ের সম্নাট, কাপুরুষ জয়পাল (বের পাদুকা- 

ধাহী ভঠামাগ। একি কলঙ্কের কথ! নয় রাণি ! ট 
--কলঙ্ক নয়, মহাব্রাজ ' গৌরব ! ভোজন:শার কোনও রাজাই গড়ে. 

গ্থরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই । আঙ্গ জীবনে সায়াঙ্গে কেন মহারাজ, 

গাডেশ্বরের অবনানন। করিধেন  এহ কাধের কলে, আবার বদি বৃদ্ধ. 

'বগ্রহ উপস্থিত ৩য়, তাহার ফল আমাদিগের নিবা্চ প্রজাপঞ্জহ ভোগ 

করিবে। কাজ নাই মহারাজ । ইচ্ছা করিয়া শান্তির দেশে যাবশ্থন্তায়ঞ্জ 
নিবেন ন। শুনিয়াছি বছ পৃব্বে গৌড়েশ্বব গোপাল দেবের সময়ে, 
পৌঞুবদ্ধন ৪ অস্থাগ্চ রাজগণ স্বেচ্ছায় স্ব স্ব কিরীট ও "ভাসি তাহার 

সংহাসনতলে রক্ষা করিয়।৷ তাহাকে সম্রাট, পদনী দান কারয়াহিলেন। 

তাহার ফলে সেহ বিদ্বোহপূর্ণ দেশে শান্তি স্বাপিশ হইপ্নাছিল। সম্রাট, 

ধন্মপাল ও হদীয় ভ্রাত৷ বাক্পাল দেব, প্রাণপণে পিচ্গৌরব রক্ষা করিয। 
গয়াছেন। সেই ধান্মিক মহাত। গোপাল দেবের বংশধর জয়পাল দেব 

দুর্বল বলিয়! সে সন্মান, সে গৌরব অপহরণ করিলে তাহাতে পৌও 

বদ্ধনের গৌরব বৃদ্ধি হইবে ন। মহারাজ ! 

__বেগুণে মহাত্মা গোপাল দেব সম্রাট পদবী লাভ করিয়াছিলেন, 
ধন্মপাল বাক্পালের পরে পালবংশের লেগুণ ক্রমশঃই লোপ পাহয়া 

সস ০ আত শপ পাপ পা আপ ক হর ম্ সত আসা. 

* বৃহৎ মৎমা যেমন ক্ষুগ্র মৎন্তকে গ্রাস করে তন্রপ ন্লাবান কতক ছব্বলকে নাশ 

শা গ্রাস করা। 
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আদিতেছিল। বিলাসবাসনাসভ্ত' গৌড়েশ্বর এখন করপ্রাী ভূম্বামী মাত্র! 

যে রাজ! প্রজার জদয্-র।জা জয় করিতে পারে না, সে সাশরাজা রক্ষায় সমর্থ 

হইবে কি? গৌড়েশ্বর যদি সামাজ্য ব্রক্ষায় মনোযোগী হইতেন, তাত 

হইলে হেমন্ত সেন এমন করিয়া মস্তক উন্নত করিতে পারত না। তাহার 

সমাট আখথা। লাভ ঘটিও না| হেমগ্ত সেনের আক্রমণে সামন্ত নরপত্তি 

গণও এমন লাঞ্িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। ওবুও গোড়েশখবরের সুখ 

চাতিয়া এত দিন নারখে সঙ করিলাম ! ভাবিনা দেখ ন্াণি ! যখন কেস, 

সেন মহাহ্াদ আকমণ করিয়াছিন, তখন কি গৌড়েশ্বর মহাস্থানের দিক্কে 

(ফরিয়। চাঁতিয়াছিল ? 

- কাজ নাহ মহারাজ । ক্ষমাই নহতের ধন্ম | যে-কয়টা দিন আছেন, 

শৌড়েশ্বরের কর প্রেরণ জার বন্ধ করছ কাজ নাই । 

-নারাণে। 'আমার এ-বাসন! প্রণ হইতে দাও । দন্ত পতি কেশ 

শুেবণ-22ার দুয়ারে আভিথি আন আনার গৌরধময়ী মহান্তানবে 
সকল অপীন এ.এখল হহতে মুট্ডি লান্গ করিতে দাও। আমা" 

সারাজীবন এন দাখব হউব- আমায় আনন্দে মপ্রিতে দাও 

ধষ্টার(জ বিজয়, বাহার ভয়ে ববেন্ত্রভূনি থর-থর কম্পিত, সেই বিজয়ও 

মহান্তানের শরণাগত ৷ একমাজ দোড়শ_ 

--কি জান দহারাঙ্গ ! পরশে ঝড় ভয় হ না তেছে। মন কন জানি লও, 

কোন্ এক ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিভেছে । কার নাই 

মভারাজ! গাল] বয়ঃস্থা,। কোথায় পা জামাতার করে তাহাকে 

অর্পণ কক্রিয়, বালক রাজার প্রতিভূন্বর্ূপ জামাতার করে রাজ. 

ভাত্র অর্পণ করিবেন, তা না করিয়া এ কি নূতন চিন্তায় কালক্ষেপ 

করিতেছেন? 

॥. - উপযুক্ত গামাতা। কই রাঁণি! কে এমন বিশ্বাসী! কাহার হস্তে 
,এ বিশাল রাজাভার,অর্পণ করিব। সেও ত একট! কথা, রাণি ! 
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প্লে দিকেহ মন দিন। ' আরও দেখুন সামস্তরাজগণ আপনাকে বৃদ্ধ 

*(দখিয়। ধারে ধারে মস্তক উত্তোগন করিতে প্রয়াস পাইতেছে। আবাতু 

উচ্ছঙ্খল রাজকন্মচার্িগণের অত্যাচারে 'প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার 
উপস্থিত। নে-দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। আপনাকে বুদ্ধ ও জরাগ্রস্ত 

দোখয়া, সেনাপতি চিহ্নন মনে মনে কি আশা পোনণ করিতেছে কে 

জানে ! 

-- তোমার এ অশুলক সন্দেহ কেন বাণ! 

"সন্দেহ শয় মহারাজ ! বুদ্ধ বয়সে আপনার দগিশাক্ত ক্ষাগ, নতুঝু 

দেখতে পাহতেন, চিজ্লনের অত্যাচারে মহান্বান-বাজায ছারে-খারে যাইতে 

বাঁসয়াছে। আন না নহাবধাজ ! (কান দিন প্রাওপ্রাণ বিপন্ন হইবে! 

তুম এত সংবাদ পাও কোথায় ? 

- শীলাদেবাদ গভধারিণা আম-- মখারাড পরশুরামের বানতা। 

আম প্রজার সবতুঃখের সংবাদ গাখব ন। কেন মহারাজ! 

--যে বার এতকাল হ্দয়ের স্খ্ধার! ঢালিয়! মহাস্তানের গোয়ব রক্ষা 

কাপয়াছে, আমার প্রাণ হহতেও প্রয়তর সেই চজ্লন বিশ্বাসঘাতক! 

বসবাস হয় ন। যে বাণ! 

“-মহাঝজ 1 শালাধেবা সব পানে, কুটিল কুচক্রোদগের পাপ ষড়- 

যন্ত্র (দিবাগত চাল৩ছে। মনে ঝড় ৬য় ভয় কোন্ দন কোন্ 1বপদ 

ঘটে! দরদ্র গ্রজাপুঞজ জলিয়! মারতেছে, আর মনের হঃখ ভগবানের 

কাছে জানাহতেছে। 

--আঁম শীম্রই ছন্পবেশে নানাস্থান পারভ্রমণ করিব । 

-মহাগাজ | অনুমতি দিলে একঢা কথ। বলিতে চাহ । 

- অঙ্ুমতি ঠকসের রাঁপি! তোমার উপদেশ মৃতদেহেও জীবনী শীক্ত 

সার বর--অন্ধের চক্ষু ফুটায় । বলরাণি! তোমার কি অভিপ্রান় ! 
_ বলিতে পাঁর না মহারাজ! গুনিয়াছি বিজ সিংহ , অদ্ধিতী" 
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শক্তিশালী, মোরা? ও মহাবীর, এ 'দশ্া বারদ্ধমকে সম্মানিত করিয়। 

রাজারক্ষায় নিবোন্দিত করিলে হয় না? 

-আচ্ছা, ভাণিম; কে, এসত্বক্গে পরামশের প্রয়োজন। আম 

মন্ত্রীকে ডাক, €₹মি অপমান আ। শলাদেবীন্ে এই স্থানে পাঠাইয়! দা ও। 

নজশ্রাণী চ'জয়। গেলেন ! প্রাণ গনর্বাত্র গভীর [চিন্তায় নিমগ্ন 

ভভলেন। অনেকক্ষণ পাকে আন মান বাললেন_শুহদেরি! তোমার 

পরামশই গ্রহণ কব্লগম ; 2৯ নন হও) 

ক্টঙ্ম পাত্রিজ্জেদ 

প্রেত-প্রুরা 

ক নাতক্ষদ অভ্রালিকী : সহ অস্রানিকার ১ইপ্িকে পুষ্পোনান। 

নানাজাত সুরভি কুসুম এনুনটিত হইয়। দিক্মগুল সৌবুভময় কারতেছ | 

গড়ের বাহে বার'”সা খালের অপব পারে এই অট্টাজিকায় ।বজয় সিংহ 

খাস কাঁবচেছেন। গাজক আদেশে তাতার খাস ভবনের চতুদ্দিকে 

ভীমক।র প্রভপিগণ স৩কভাংব পাভার। দিতেছে । বিজয় |সংহের স্বাধীনতা 

লাহ। 1ভাদ ইচ্ছাপুন্নক কোথাও গমনাগমন করিতে পারেন না। 

ম্যাবুদ “কাধাক ভ্রাহাও ভিপি বালতে পারেন না । সেনাপতি চিহুলন 

দিনে তন্ধার অ।সয় তাহার স্ছিত পাক্ষাৎ করে, মুখে নানাক্বপ শিষ্টাচার 

মৌজগ্ন প্রদশন করে; কিন্তু বিজয় সিংহ অন্তরে অন্তরে বুঝিতেন তিনি বন্দী 

ঈহয়াছ্েন। মোরাদ কোথার জিজ্ঞাস! করার সেনাপতি বথার্স উত্তর দেয় 

"নাহ |বজয়ু সিং মোরাদের জগ্ বড়ই চিত্তিত ও ব্যতিবাস্ত হইয়াছেন । 

শীকন্ধ উপায় কি? ' অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়াও তিনি উদ্ধারের উপায় স্থির 
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করিতে পারিলেদ না। এরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন তিনি আশা করেন 
নাই। তাহা হইলে পূর্ব হইতেই সতক হইতেন। 

বিজয় সিংহ একখানি চৌকিতে উপবেশন কারয়া কত কি 

ক্াবিতেছেন। তখন সন্ধার প্রাকাল। মৃদ্ু-ধুর নতভ ধ্বনি শ্রুত 

হইতেছে । যখন সন্ধ্যার অন্ধকার একট ঘনইয়া আসিল তন প্রজোক 

দেবমন্দির হইতে তুমুল বাছ্ধবমি উদ্থিত হইল | বিজয়ের সেদকে লক্ষা 

নাই। বারাগ্ায় বসিয়া তিনে স্গুখন্থ বারাণসী খালের 1দকে একদুষ্টিসত 
হাতিয়া আছেল। অন্বধারা প্রহারিগণ ভাভার সন্গুখ দিয় মদর্পে পদচালন] 

করিতেছে । তিনি প্ররীদিগের দিকে লক্ষা করিয়া কহিলেন-_ 

.ভামরা। কাহাণ অদেশে আমার পানভবনের চইর্দিকে কড়া পাঙার। 

'দতেছ £ 

--কি কারব মহাশয় । বাজার ভুকৃজ, কড়া পাহার। না দিলে যদি 

আপনি পলায়ন করেন আমাদের গর্দীন যাইবে । 

"সায় মভারাক্ের আদেশ ? 

রাজা কি আর সব সময় আদেশ দেন। 

-- হবে কার অভিপ্রান্কে? 

--ঝ্াজকুমারী শীলাদেবার আঁভগ্রায়ে আর সেনাপাঁহির আদেশে । 

_ব্জয় সিংহ আর কিছু বলিলেন ন)। “শীলাদেবার আ'ভপ্রায়ে' 

কেবল এই কথাটি তাহার মনে বারদ্বার প্রতিধবনিত হইতে লাগল । 

কথাটা! তাহার বিশ্বাস হঈল না অথবা 'বশ্বাস করিতে প্রবুন্তি হতে" 

ছিল না। 

সহসা সম্মুথে উজ্জল আলোক উদ্ভাসিত হইল । বিজয় সিং দেখিলেন, 

প্রহরিগ' কাহাকে সসম্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। আগন্তক সেনাপতি 

চিহ্লন।' চিহ্লন আলোক হস্তে বিজয় সিংহের সমীপবর্তী ভইল এবং 

পার্থ আসনে উপবেশন করিল। 
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বিজয় সিংই তাহার মুখপানে একবার চাহিয়া! ক্র কুঞ্চিত করিলেন। 

সেনাপতি হাশ্তমুখে তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল--ফেমন মহাশয়, ' 

কুশল ত। 

রোষে, ক্ষোভে বিজন্ন সিংহের সব্বা্জ যেন দগ্ধ হইতে লাগিল , যথা" 

সম্ভব আত্মসংঘম করিয়া কঠিলেন-_-বেশ আছি--অনাহারে, অনিদ্রা 

সিংহশিগু বল-বিক্রম একেবারেই হারায় ন। ! 

"সে কি মভীশয়। আপনান আহারাদির€ ব্যাঘাত ঘথায়াছে, 

তাহা ত আমাকে বলেন নাই : আপনার শব্যাদিরও বেশ বন্দোবস্ত 

কারয়াছি। আর যদি কিছু আবঠাক হয় তখনই "তাক প্রা হইবেন । 

অতিথি যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন তাহা কোনরূপ কঙঈ না 

হয় সে-বিষয়ে আমি সনব্বক্ষণ দষ্টি রাখি! 

--মহাশয়ের অতিথপরায়ণভাকে ধন্তবাদ । আপনার বন্দোবস্ত 

অতি স্ন্দর। বন্দীর প্রতি আপনার সদ্ধাবভার 'পশএসনীয় । 

--্ল্পী। সেকি মহাশয় । বন্দী কে? 

--কেন, আমি । 

-ওঠ এত গ্রভে কয়েক জন প্রহরী রাখিয়া, তাই । এই 

স্কান রাজপুরার দৃষ্টির বাহিরে । মহাশয়ের কোনরূপ কষ্ট ন! হয়, কেহ 

কোনরূপ বিরক্ত না করিতে পারে, এই জন্য এইন্ধপ বাবস্থা করিয়া- 

ছিলাম । এই বৰলিয়। চি্লন পতবী!দিগের+ প্রতি লক্ষং করিয়। বলিল-- 

যাও হে, তোমর! চলিম্ব। যাও । তোমর! থ।কিলে ইনি বিরক্ত হন। 

প্রহবিগণ চলিয়। গেলে চি্লন বলিল, আপান বিদেশী, এই স্থানের পথ 

ঘাট কিছুই জানেন ন।,_-আপনার সুবিধার জন্যই লোক রাখিয়াছিলাম। 
“ত] দেখিবেন মহাশয়! শেষে যেন আমার উপরে কোনরূপ 

দেবযারোপ করিবেন না । একাকী থাকিতে পান্রিবেন ত ? 

, *-তাঁচ খাকিডেই হইবে । ছুই দিন গিয়াছে, জানি ন! আরে কত" 
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দিন এই ভাবে কাটিবে! গত কল্য আমার অভিন্নহদয় বদ্ধু মীর্জ 

মোরাদের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগাবশতঃ আপনি 

স্রাহার কোনও উত্তর দেন নাই। আজ দয়া করিয়। বলুন, আমার বন্ধু 

কোথায় ? 

-_কে, মীঙ্জা মোরাদ? তিনি বেশ আছেন "আপনার চেয়ে 

তার বন্দোবস্ত আরো সুন্দর । আপনার অপেক্ষা! তা উপরে আমার 

আরে। বেশা তাক্ষদৃ্ । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । 

-আন ভার সঙ্গে সান্গাৎ কারতে চাই । 

-কাল সাক্ষাত পাইন । 

আজ সাক্ষাৎ কপিতে দোষ কি ৯ 

_জাতদনা জ।কুবেন, পাজগুমাবীর 1৬ খাদ নাই । 

--এইকণো বন্দী কীরয়া ব্াথাই কি বাজনুমারীর হচ্ছ! ? 

_বাঁলতে পারি না। বোধ হয় তাই। এক্ষণে আপি মভাশখস, নমস্কার । 

গানেন ৩ পবাঁধান জাণনের অবসর নাই । এট খলিকা। সেনাপতি পস্থান 

করিল। " 

[বস্তুর সিংত আকাশ-প1ভাল ভাঁিতে লাগলেশ।? পুব্বাপর সমস্ত 

স্তিপথে উদিত হইয়া মনে করিতে নাগিলেন, হায়! কেন আম 

মন্তাস্থানে আলাম । আদিলাষ যদি, কেন অন্ুচরমভ আপিলাম ন|। 

আমারই জস্ত-- অ+মারই মুখতার ফলে আনার সোধরোপম বন্ধ মোরাদ 

ন। জানি কত ছুগতিই ভোগ করিতেছে : কুহপ্নার কুহক-জালে পড়ির। 

শষে এই ঘটিল। চতুদ্দিকে উচ্চ প্রাচীবুবেষ্টিত অট্রাপিকা-- পলাযর়নেরও 

পথ নাই। আনার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, তার জগ্চ ভাটি না; বন্ধুর 

উদ্ধাপ্ডের উপায় কি! প্রহরীবাও চালক! গেল_-উহ্াার থাকলেও মন্দ 
ছিল না। এ ষেবিপরাত ফল ফণিল। জনশুণ্ত স্কানে একাকী কেমন 
করিনা নিশ। যাপন করিব! | 
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গৃকের এক কোণে একটা মুনুয় প্রদীপ মিট মিট করিয়। জলিতেছে। 

তৈলশুন্য (প্রদীপ কতক্ষণ জলিবে। বিজয় সিংহ গ্রদীপের অবস্থা যুঝিয়া 

শ্যা। গ্রহণ করিলেন, নিব্বাণোন্ুখ প্রদীপ দপ. কত্রিয়। জবলিয়া উঠিয়া 

নিভিয়া গেল। বিজয় সিংত ভাবিতে ভাবিতে দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া 
গেলেন। তাহার চক্ষে নি নাই, অনেকক্ষণ জাগিয়। থাকিয়া একটু 

উগ্র অন্ুতব করিলেন । হঠাৎ কি দেখিয়। চমকিত হইয়া শষ উঠি 
বসলেন । তখন বাতি কত অন্ঙ্গান কনা কঠিন-- সম্ভবতঃ দিপ্রভর হইবে । 

'বজয় সিংহ মনে কাঁচিলেন শহা। পাঙ্গে তাহারহ সম্গুদে এক বিকটাকা!? 

মি দণ্ডারমান। তম দিয়। ভাঙ্কাকে কি ভাঁঙ্গত করিতেছে । বজ্ 
কোমরে হাত য়া দেখিলেন। আর অপহৃঙ | তাহার ললাও স্ববেদা 

হইল। ভাহার সকশর'র থরথর করিয়া কম্পিত হইভে লাগল। “কটু 

পরেই নি আত্মস'্যম কাঁরলেন, চন্দ ভাল কারর়। হুছয়। লহনেন। 

কয়ত স্বপু, কিংবা চক্ষের তম। আবক ভাল করিয়। চাহিয়া ধোখালন-. 

না স্বপ্র,নয়।-চক্ষের তম নয় এই যে একেবারে তাহার মন্গখে। 

অন্ধকার! 'অতি দাঘাকাঁর মুত্তি, এ হাত নাড়িয়া যেন তাহাকেহ 

ইঙ্গিত কাঁরঠেছে। বিজয় নংব্রব !নশ্লভাবে বসিয়া বিকটমত্তির 

কাধাকলাপ দে'খতেছেন, আর মনে মনে কর্তবা ছিব কাঁরতেছেন। 

ভাবিলেন, এ কি ম্ানুসণ-না প্রেত-মুর্তি? মানুষ বদি হয়ঃ আম 

উহাকে ধরিয়। বাখিছে পারিব । যদি প্রেত-মুগ্ডি হয় এখনই মিলাইয়। 

যাইবে । আমার অঙ্গি কোথায়! কে অপহরণ করিল ! নিশ্চরই ইহার 

অভান্তরে “কান বহশ্তময় যড়যন্ত্র আছে। বিজয় সহস। উঠিয়া দাড়াইলেন । 

অনি চক্ষের নিমিষে এর অন্ধকার মৃত্তি যেন রজনীর গাঁ অন্ধকারে 

ফিলাহয়া। গেল! এতক্ষণে বিজয় সিংহ ভয়ে বিশ্বয়ে কিংকর্তববিমুঢু 

হইলেন! ওকি! ও আবার কিসের শব! খিল খিল অট্তান্ত ধ্বনি 

গুকের,চারিদিক হইতে উঠিতেছে | 
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. এই ধে অসি আমার কাছেই, তবে কি আমার মস্তিফের কোন 
বিকার উপস্থিত হইয়াছে! অসি যথাখ্বানেই আছে অথচ তাহ! খুঁজিয়। 
পাইলাম না। বিজয় সিংহ আপন নির্ব,দ্ধিতার জন্য মনে মনে যথেষ্ট 
অনুতাপ করিলেন। ওকি! আবার ও কিসের আর্তনাদ! স্ত্রীকণ্ঠে 

রোদন-ধ্বনি উ্থিং হহল। কে যেন কাতরশস্বরে বলিতেছে--কে আছ, 
রক্ষা কর - প্রাণ যায়। ভূশ নয়, প্রেত নয়-স্পষ্ট মনুষোর কণঠম্বর | 

৬ গৃহের পর্বদেশেই অভিনিকটে কে কাহাকে হত্যা করিতেছে ! 

বিভয় সিংত উন্ুক্ত অসি ভতস্ত 'গুক লক্ষে গৃহ ভইতে গহির্ঠত ভ্ইলেন। 

চতদ্দিক ভ্ঙনন ফত্রিয়া অনুমন্ধান করিলেন! না, কোথাও কিছু নাই। 
ভবে কি এ! ম্পইট মন্রযোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল - ভবে কি প্রাচীরের 

পম্চাদ্দেশে এই ভীষণ হত্যাকাও সংঘা্টশু ভইল! হতে পারে ! না, 

মার এগ্রছে থাকা নম$ বাগ পভাত হহলেই: মেনাপাতিকে বলিয়া 

এস্বান ভাগ করিব? যার বাতিব ₹£তে দাররুৎ্ এ থাকিত পলায়ন 

কারতান। লরুকঠ্লা এন্াণ “ প্রতিনিয়ত কেবল নরকেরহ বিভীষিকা 

দেঁখতেছি। বিজর সিংভ প্রাঙ্গণে দ'ঠায়মান হইর। ঈদৃশ চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সদঞ্জে দোঁখলেন, তাহার বাসকক্ষ সহসা আলোকোজ্জল হইর়। উঠিল। 

বিস্মিত ও আশ্র্যাঘিত জানে তিনি কক্ষ মধো প্রবেশ করিলেন। 

প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে সুগ্রপৎ পুলকে ও বিশ্ময়ে 

তাহার সর্বশরীর অভিভূত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, তাহার 
প্রিয়বন্ধু মোরাদ, তীহারই শধ্যায় সুখে 'নড্রা যাইতেছেন। প্রদীপ তেমনি 

জলিতেছে। একি শ্বপ্ন! 

কিযৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূড়ে গ্তাক্স 1বজয় সিংহ মোরাদের মুখপালে 

চাহিয়া! রহিলেন। ন্ুযুণ্ত বন্ধুর নিদ্রীভঙ্গ করিতে সাহস-হইল না। তিনি 
উদ্মক্ত তরবারি হস্তে সেই শব্যার পার্থবদেশে বসিয়৷ রছটিলেন। রাত্রি আর 
বড় ল্লৌ ছিল না। অবশিষ্ট রাত্রি জাগ্রিয়াই অতিবাহিত ঈকরিলেন। |] 
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রাজনভায় 

শীতকাল। চতুর্দিক্ কুয়াসায় আচ্ছন্ন । রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, 
কিন্তু এখনও কুয়াসার জগ্ঠ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতে, না। সহসা 

"মোবাদ জাগ্রত হইয়। শয্যায় উঠিয়া বসিজেন, এবং অতান্ত খিশ্মিত হ্হয়। 

বিজয় সিংহের মুখপানে চাহিয়। রগ্ছেন। বিজয় তাহাকে তদবস্থ 

দেখিয়৷ সহাহ্মদনে কহিলেন-- কেমন বন্ধু, কুশন ত? মোবা গভীর 

বদনে উদ্ভর দিলেন,._-এ ক প্রভোলক। ঠ$ আনি কি ম্বপ্র দেখিতেছি ? 

আমি এখানে কেন? 

_জামিও ত তাই ভাবি, তুমি কেমন 'রিক্ন। এখানে আদণে ? 

কোথায় ছিপে- ভাহাও ত জানি ঠাম না। 

-জীবস্তে নরক ভোগ কাগয়াছ খিঙয়! চস-কথ। স্মরণ কারণে 

শ্রাণ বিদাণ হইয়। যায়। দে পুঁতগন্ধ এখনও যেন আমার নীসারন্ধে, 
লাগিয়! আছে । লীবনে এত বন্ত্রণ। ভোগ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় 

না। কেমন করিয়। এখানে আমিলাম, নি্িতাবস্থায় কে আমাকে এখানে 

রাখিয়। গেল, তাহাও বলিতে পারি না। এই বিপদ্দ হইতে যে উদ্ধার 

করিয়াছে, তাহাকে শত ধন্তবাদ । মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিলাম বিছস্ব ! তুমি 
ত কুশলে ছিলে? | 

-আমি বেশ ছিলাম। কেবল তোমার আর্শন-যাতনা--আর. সমস্ত 

ঝুঁজি ব্যাপিয়। একটা [নদারুণ বিভীষিকা আমাকে জালাতন করিয়াছে 

এক কক্ষে কতই আশ্চর্য অভিনয় দেখিলাম! *জানি না সে-সব কি? 
কোন্ অজানিত ফাঁছকর এইরূপ ভোজবিস্তায় কৃতিত্ব দেখাইল। 
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--তুমি কি বুঝিতে পার নাই বিজয় ! গড় মহাস্থান শক্রুপরিপূর্ণ। আর 
হতভাগ্য বৃদ্ধ নরপতি উচ্ছ্ঙ্খল বাজকন্মচারিগণের ত্রীড়া-পুস্তলিকা। 
রহস্তপুণ মহাস্থান গড়, আর সর্বাপেক্ষা রহস্যমন্র এ মিষ্টমুখ সেনাপতি । 

আমাদের মহাস্থান আগমনে যে যেব্যক্তির স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবার 

সম্ভাবনা, আমর! তাহাদেরই শক্রমধো পরিগণিত এখন বুঝিলে ? 

যা হউক, যখন আসিয়াছি তখন বাঞসন্দশন করিব, তার পর 

এই সব রভন্তের মাল'চ্ছেদ করিবার চেষ্ট, করিব । 

- আমার আর তিলার্ধ এই পুরীঠে থাকিবান ইচ্ফ! নাই। 

না রাজা ! আমার মনে কৌভহল জন্মিয়াছে, অমি শেষ পর্যন্ত 

দেখিব। নদি বিন্দুনা্রও রাঁজ-করুণ। লাভ ক'রতে পারি, দেখিবে, শীর্ষ 

মোরাদ চিহলনকে পদানত করিয়াছে! আম ফিরিব না রাজা! বখন 

সঙ্গে আনিয়াছ, তখনই পানিজো-- মোরাদ দিবিতে আইসে নাই । 

-যাহাকে এত শ্রদ্ধা কবিভাম-মনে মনে মাগকে দেবীর আসন 

করিয়াছিলাম, সেই মঙ্তাস্থান রাজনুমারা কৌশলে 'মামাদিগ:ক এত,যাঁতনা 
দিতেছে - ইহ। কি ভূলিয়। যাতে ভইবে % 

_বাজ।! বুথ! বাজপুমারীর দো দিতেছ । তাহার কেন? দোষ 

নাই। পরে বুঝিতে পারিবে, শীলাদেখী "এসব ঘটনার বিন্দু বিদর্গও 

জানেন না। আমাদের এ অভার্থনা ব্যাপার জুকৌশলে নাধিত হইয়াছে। 
- আচ্ছা, রাজকুমারীর সাক্ষাৎ লাঁত করিতে পারব না? 

--ব্বাস্ত চইয়ো। না বন্ধু! তোমাব মনো মনিরে প্তিষ্িত দেবী পতিম। 

নিশ্চন্ই গৌরবময়ী ! আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর এস বন্ধ! 

প্রাণপণে ছুই বন্ধুতে মিলিয়। বরেন্দ্রভূমির সমস্ত যশ: সমস্ত গৌরব আহরণ 

কবি| . সে অমূলা রত্র একদিন-না-একদিন তোমার কে শোভ। 

পাইবে। আমি 'জীবনপণে সে রদ্হার তোম!র গলদেশে পর্াইবার মেট! 
( করিব। 
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_আকাশ-টুক্ুম মোরাদ! এস্বপ্র সতা হইবে না। ভিখারীর 
আশা ননের মধোই বিলীন হইবে ভাই! 

সস! উভয়ের বাকালাপ রুধ। হইল। উভয়ে সবিশ্ময়ে চাহিয়! 

দেখিলেন _বহিদ্রার খুলিয়া গেল। সেনাপতি, চিহলন ধীর্পাদবিক্ষেপে 

সেইক্ষানে উপস্থিভ হইয়! প্রাতিসন্ভাষণ জাপন করতঃ, ভাস্তায়ণে কহিল 

- মার রাজা সাহেব! আপনার] বেশ আনন্দে আছেন ত? অতিথি 

আননলন্ধনহ "আমার ভ্াঁবনের প্রধনে কছ্টকা। আজ এক শুভসংবাদ 

লইয়। আপনাদিগের সন্ধে উপস্তি5 হইয়।চ। গালতাপতি । মোরাদ 

সাহেব! হজ মহাবাজাধিরাজ্ত নবসংভ পরঙ্ছরাম আপনাদিগের সন্থানাধ 

মহুতীসভার আধবেশন করিবেন । আগনার। অন্ধ সভান্ন উপশ্থিত হইবেন 

ও কাজসাক্ষাৎ লাভ কারবেন। 

বিজয় সিংহ কাঁঠলেন--উহা। আমাদিগের পম সৌভাগা ও পম 

গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই । এসংবাদ ছেওয়ায় মভাশয়কে ও ধন বাদ । 

কি এট কথ, সাধারণ 51৭ বাহ আদেশ-লিপ গ্রাপ হয়, আমরা 
রাজাব (বিল আদেশে কেমন ক বিয়া 

েনাপাঁত বলিল_ রাড আদেশ-লি।প প্রভাদিগের মধ্যেই বাবজত হয় । 

আপনার। এরাজোর পরম বন্ধু । মহারাজের জদয়ের অতি নিভত প্রদেশের 

যে আনন্দ, তীহাহই আপনাতা রাজসভার প্রা্প হইবেন। যথাসময়ে 
আমর ভনৈক প্রহরী আপনাদিগকে সংবাদ ছিতে আসবে, আপনারা 

তাহার পশ্চাৎপশ্চাৎ অতিসন্গানের সহিত সভায় নাত হইবেন। 

মোরাদ কহিকেন--আপনার সদ্ধাবঙার প্রশংসনীয় । এখন সভায় 

« উপস্থিত হইব কি না ভাতা আমাদিগের বিবেচা। 

সেকি মহাশম্ন! আপনাদিগকে উপস্থিত হইতেই ভইবে। তাহ 

না হইলে আমি বাজকুমাত্ীর কাছে কৈফিয়ৎ কি দিব? 

* +-তাহা মহাশয় বুঝিতে পারেন। এবপ অভ্যর্থনার পরও বদি আমরা 
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রাজসভায় উপস্থিত না হই, ধন্মাধিকরণের চক্ষে আমও! দৌঁষা 

“ইব না। 

_বুঝিবেন মহাশয় । আপনার! উপস্থিত হইতে না চাহিলে, অগা 

আমাকে অন্তান্ধপ বাবস্থা করাত হহবে । 

--আমএ| বিবেচনা কৰি : 

--উত্তম, দ্বাদশ ঘটকার সময় আমি স্বয়ং আপনানিগকে রাঞসভায় 

লহগ্র। যাইবার জন্য প্রস্থত হইয় আৰ! আপনার যাহা তয় কত্তবা স্থির 

ককন। এই কথা বলিয় সেনাপাত ষগন্দ পাদবিক্ষেপে তথ হইতে 

প্রন্গান কাল! | 

মোরাধ |বজর নংহের প্রা হঢাক্ষ করিয়া বলিলেন---কছু বুঝিতে 

সৃন্রলে * 

_বুঝিয়াছি, আজ আমাদগেক বঠাব ভহীবে 1 তাও পর হয়ত 

চাবার পু, না ভর শণ 7 ভগে। খাহ। থাকে একটা বাবস্থা হইবে | 
--উপার্তত হইতেই ভতবে  বখন পরা দিতেই আসিয়াছি, রাজলভান্ত 

ঈপন্িত তইয়। পারণাম দেখব, " 
--তার পর ! 

--তার পরের বাবস্থা না কারয়। শক্রপারপুণ মহাস্থান গড়ে পদার্পণ 

কার নাই । আমার সমন্ত সন্ত গুপ্ুবৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছে। 

গথাসময়ে ছন্মবেশে প্লাজসভায় উপস্থিত হইবে। 

--উত্তম, তাহা হইলে প্রস্তত ওয়া বাক! 

সতঃপর উতয়ে প্রাজোচিত বেশভৃষা পরিধান কাঁরলেন এবং যাত্রার 

জন্য প্রস্তুত হহমা! সেনাপতির 'আগমন প্রতীক্ষ; কণিতে লাগিলেন । 

নখাস্ময়ে সেনাপতি উপস্থিত হইল এবং হান্তমুখে কচিল-_দেখিতেছি, 
আপনারা প্রস্তুত হইয়া আছেন $ আসুন, আর বিলম্ব করিবেন ন|। 

বিজরয্ন সিংহ উদ্দেশে থাল্তেশ্বরীকে প্রণ্বুণ করিলেন। মোরা 
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সহান্তমুখে বিজয়ের ভস্ত ধারণ করিলেন এবং উভয় বন্ধু সেনাপতি 

পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ তাম্রঘারের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাহার! 

দেখিলেন, রাজপথের উভঈ পার্থ পুষ্প-পতাকায় সজ্জ্িত। চারিদিকে 

একটা অট্নব উৎসবের সমারোহ । ম্ু-উচ্চ মঞ্চোপরি নহবৎ 
বাজিতেছে। বাশার করুণ সুবলহরী পৃথিবাতে নব মিলনের মধু গীতিক। 

ছড়াইয়। দিতেছে । সভামণ্ডপ জ্বেশনুন্দর নান! শ্রেণার জনগণে পুর্ণ। 

সভামণ্ডপের মধ্যভাগে সমুচ্চ মন্মর বেদধিকার উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত । 

বেদিকার দক্ষিণ প্রান্তে মহামন্ত্রীর আসন। বেদিকার নিক্নভাগে অদ্ধ- 

ব্লয়াকারে কণিপয় বহুমল্য আসন সার সারি সাজ্জত। শান্তিরক্ষকগণ ' 
দুই দিকে জনশ্রোত হঠেলিয়া রাজ আগমনের পথ মুক্ত করিয়া 

দিতেছে। অকন্মাৎ তুমুল থাগ্ভ ধবান উখত হইল। 

ঝাজপুরুষগণ যে-৭1১র শাদ্ু্ট আসনে উপবেশন করিলেন-__বেধজ, 

ব্রাঙ্ছণগণ বেদধবনি কপিতে করিতে মঞ্জে অগ্রে উপস্থিত হইলেন। 

ভৎপ*যৎ সপন্ত্র সেনাপাতি, সেনাপতির পণ্চাতে শবয়ং মতারাজ পরশুরাম 

সশস্ত্র শগার-জক্ষী সৈন্তে বেষ্টিত হই ধীরে ধারে রাজসভার দিকে আগনন 
করিতে লাগলেন | বাজার পশ্চাতে শুপ্র পরিচ্ছরধারা মভামস্ত্রী-_তৎপশ্চাৎ 

সন্ধার সুবেশধারী ঘৃবকদয়। শৎপশ্চাতে খাঁজসভাষদ্গণ একে একে 

সভাস্থলে উপাস্থত হইয়। যে-যাহার নিদিষ্ট আমনে উপবেশন কারলেন। 
বান্চধ্বন থানিল, ওখন চারুণ ও ভাউগণ একে একে উপস্থিত হইয়া 

রাজগুণ কীঙন করিতে লাঙগিল। ৩ৎপরে স্থন্দরী স্ুবেশধারিনী 

দেবনবীগণ হৃঠ্যগাত দান! রাজগুণ কীণুন করিয়া চাঁলয়া গেল।-_ 

সভার কার্যারস্ত হইল । 

রাজাধেশে মহামন্ত্রা দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন £--উপস্থিত 

জনুসাঁধারণ, মাননীয় ন্রা্পতিগণ নাজকর্মচারিবুন্দ, সকলেই শ্রবণ 

কুরূল,--বিথ্যাত দয় সিংহ ও মীর্জা মোরাদ নামক বীরঘয়, আপনাদের 
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মহিতাচরণ বুঝিতে পারিয়। অন্ুতপ্তচিতে মহাস্তানরাজচ্ছত্রতলে স্বেচ্ছায় 

ল্লাত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। মহাস্থানরাজাধিরাজ বারেন্্রকুলতিলক 
পরম মাহেশ্বর পরশুরাম, পূর্ববিবাদ ভূলিয়। বীরদ্বয়ের সম্মান ও 

'গীরব অক্ষ বাখিয়়াছেন এবং পুর্ব অপরাধের কোনরূপ দণওবিধান ন৷ 

করম! অধিকতর সন্মানিত এবং গোরবময় আসন প্রদান করিবার জন্তই 

পভাস্থলে আমন্ত্রণ করিয়াছেন । এখন সকলে জম্মতিদান করিলেই 

মহারাজ বাঙ্গ্যের মলের অন্ত বীরদ্য়কে সন্মানিত করেন । 

সকলেই সমন্বব্রে মহারাজের জয় ঘোষণ। করিয়া মহামন্ত্রীর 
প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন মহারাজ নরসিংহ ধীরগস্ভার বদনে 

গহিন পাগিলেন- বস বিজয় । বারশ্রেন্ মোরাদ! তোমাদের 

বীরতু আমি সন্তোষ লাভ করিক়াছি। তোমরা তোমাদের 

শান্ত, মভাম্থান রাজোর মঙগগলকামনায় নিয়োগ কর ইহাই আমার 

একমাত্র ইচ্ছা। তোমর! বদি কায়মনোবাকো মহাস্থানের অঙ্গলে 

আম্মনিয়োগ কর, আমার বিশ্বাস, একদিন মহাস্তান গৌরবময় সঃম়াজ্যে 

পার্গণিত হইবে। বৎস বিজয়! 'প্রভুভক্ত মোরাদ! আনার পুত্র 
নাহই-_-তোমাদের দ্বার কি আমার পুত্রের অভাব পূণ হইবে না ? 

বিজয় সিংহ দণ্ডায়মান হইয়া করজ্োড়ে কহিলেন-_-মহারাজ ! আমারও 

'পঠী নাই । এ পিতৃহীন সন্তান, এতদিন ভাগা-দোষে পিতৃম্সেহে বঞ্চিত 

'সহুল। আজ আপনার স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্ত--তৃপ্ত। এই 
খলিয়া বিজয় নিংহ অসি কোবমুক্ত করিলেন এবং তাহ 

রাঞজসিংহাসনতলে রক্ষা করিলেন। মস্তক হইতে উষ্কীষ খুলিয়। রাজার 
ঠরণতলে রাখিয়া দিয়! কহিলেন--মহারাজাধিরাজ ! আমি আপনার 

পদদানত” আমার সৈশ্ঠবল, আমার ক্ষুদ্ররাজ্য সমস্তই আপনার । ধনণীর 
শেষ রক্তবিন্দু পর্ধ্যস্ত আমি মহাস্থানের মঙ্গলার্থ দান করিলাম। , 

মহারাজ পরগুরাম অত্যন্ত হুইর। ,কহিলেন-_বৎদ . 
রর ৃ 
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বিজয়! তোমার বাঞগভক্কির পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে সামস্ত রাজার 

গৌরবময় আসন প্রদান করিলাম। আর অগ্ভ তুমি সর্বসম্মতিক্রমে 
থাল্তাপতি তলে । বৎস! আসন গ্রহণ কর। 

বিজয় সিংহ আসন গ্রহণ করিলেন। তখন মীর্জা মোরাদ 

নতজানু ভইয়া কহিলেন --মহারাজ ! আজ হইতে মোরাদও আপনার 

গোলাম । খোদ। সাক্ষী - আমার ইমান সান্ষী ! 

রাজা হর্ষ পরিপ্ল তাধরে কগিলেন বীরবর 1 তুমি 'আজ কে 

বিশাল গড় মহাস্থান গাজোর অগ্ঠ হম সেনাপাতি। 

মহারাজ! আন সঃ এই কার্যাভার এ»ণ করিলাম 1” 

আপনার আদেশ পালনহ আজ ২5৮5 আখার জাবনেও প্রধান কত্তবা। 

সমবেত জনগণ জয়ধবাঁন কার! উঠল | সভাভঙ্গ হইবে-_এমন 

সনযে রাজকুমারার সখা ১ধচগ। ধারে ধারে দঙাস্থলে উপাস্থত হইল এবং 

করজোছে কহিল মহারাজ: 'আমার কিছু বক্তা সাছে। 

মগরাজ ক1হলেন -1ক বক্তব্য মা! স্বচন্দে বাঁলঠে পার। 

_বাঙ্ষকমারী বিজয় 'সংগকে কু পুরঞ্কার দিতে চাহেন, আপনার 

অনুমা? হলে দে পারি। 

- “এর আর অন্থুমতি কি মা? 

চঞ্চল বিজয় মিংভের পিকে অগ্রবত্তিনা হইয়া সবিনম্বে কহিল-_ 

বীরবর ।! শ্বাজকুমাব্রা শীলাদেবী আপনার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ 

এই বছমূলা কহ!ব আর বিজয় নামক অসি আপনাকে দান করিয়াছেন, 

গ্রহণ করুন ! 

বিজয় সিংহ অবনত মস্তকে বাজকুমাবরীর প্রেরিত সেই কঠহার ও 

অসি সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। ৃ 
“জয় থাজকুমারী শীলাদেবী কি জয়”--রবে সমবেত জনতা, পুনর্বার 

»জয়ধবনি হরিল। আতঃপর সভাভঙ্গ হইল। 
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ছুই সন্গাসী 

করতোয়,-ভটে এক অশ্থখ বুঙ্গ হলে ছুই সন্ন্যাসী বসিয়া কি কথোপ- 

কথন করি-৩ছেন। জন্মথে এক সেলনিক-বেশ বাক্তি উভয়ের কথোপকথন 

এবণ কাপতেছে। সন্াসদয় পরুকেশ বুদ্ধ! কথোপকথন-নিরত 

সম্গাসথয়ের একজন অ:বুকে সম্বোধন করিয়া কভিলেন--তুমি কি পূর্বেই 

আন!কে [চিনিতে পারয়াছিলে ? 

-- চিনতে পারিব না কেন মচাবাজ ' এ আজানুলাম্বত বাছ, বিশাল 

বঙ্গ আর ললাটের এঁ ভ্রিশল-চিন্ু ভাগাবান মহারাজ পরশুপামকে চিনাইয়। 
দিয়াছে। ৪ 

_-বালাবন্ধু ! তোমাগ স্বাত আমার অন্তরে চরুজাগরূক | শৈশবে 

একসঙ্গে করতোয়াসৈকতে দেও ধুঁজিথেলা সবহ আমার স্মরণ আছে। 

জীপনের শেষ মুইন্ডে আধর যে তোমার সাঙ্গাৎ লাভ কাঁরখ ইহ! আমার 

ননে ভয় নাহ। 

_-যে-দিন হহতে গড় মহাস্কান পাঞ্জঙ্যাগ করিদ্াছি, সেহধিন হইতেই 

মহারাজ! ভাগোর সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরতে আর্ত করিলাম। কঙ ঘটনার 

মধ্য দিয়। জাবন-আোত প্রধা।হত হহতে পাগিণ। বিবাহ করিলাম, সংসানা 

সা'জগাম-_-আবার কে জানিত, জাবনের শেষভাগে সন্যাসী সাজিতে 

হইবে.-আবা্ তোমার শর্ণাগত হইতে হইবে ! 

--পরমানন্দ ! ভাই! আর কেন সে-কথ। মনে করিয়া আমার মনে 

বেদন! দাও! ॥ 
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-_অভিমাঁন ত্যাগ করিয়াছি মহাবার্জ! তাহ! না হইলে আবার তোমার 

শরণ লইতে আমিব কেন? ছন্দযুদ্ধে পরাজিত কুদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়! 

মহাস্থান ত্যাগ করিলাম--সে বন্ধুত্ব, সে প্রীতির বন্ধন এক মুহূর্তে ছিন্ 

করিলাম। আজ কত দিন পরে তোমার পায়ের কাছে দাড়াইতে লজ্জা 

হইতেছে । কিন্ত কি করিব, তুমি যে বরেক্রতৃমির ভাগা-বিধাতা-_ 

তুমি না রাখিলে বরেন্ত্র-সন্তানকে আর কে ব্লাথবে । 

-সতুমি কি কিছু বলিতে চাহ? 
--অভিষোগ কাঁরতে আসিঙ্গাছ, মহারার্ণ! িচারকত্া তোমার 

কাছে সুবিচার চাই। জরসহর তোমাৰ রাগ্রা। অগণ্য মুদলমান আব্রেন্ী-: 
তীর ছাইয়।৷ ফেলিপ়াছে। আমার স্ত্রা পুত্র সকলেরই জাত মাব্রিরাছে। 

আমার বাসস্থান দগ্ধ--ছিন-ভি্ন ! 'আম কোপওফ্পে প্রাণ লহয়। পলাইয়। 

আসির়াছি। বন্ধু! মহারাজ! আজ প্রমানন। সন্তাসা-- তাহার সব্বস্ব 

গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসবে না, সাধের হাট ভাগ্জিয়। গিপ্াছে, আত 

বসিকেন। | আমি আমার জন্গ আসি পাহ, মহারাজ | সম বরেশ্র-মর 
পক্ষ হইয়া! অভিযোগ কারণে আসয়াছ ॥ 

-সেকি। মুসলমান আসিয়াছে ? 

-_-বৌদ্ধ রাজার। [নমন্ত্রণ করিয়। আনতেছে। আর মহারাজ । তুমি 
সব্বনাশ করিলে, আগুন তুমিই জাপাইলে ! কেন মহারাজ ! এ বুদ্ধ বয়সে 

গোৌভেশ্বরের অবমাননা! করিলে ? 
--এ-কথ। তোমাকে কে বলিল? 

--গৌড়-দুত অপমানত হইয়। মহাস্থান হইতে ফিরিয়া! গিক্মাছে। 

--মিথ্য। কথা, একট! পরামর্শ হইয়াছিল মাত্র। সে পরামশমত কার্য 

করা হয় নাই। গৌড়ে বজেশ্বরের নিকট যথারাতি কর প্রেরণ করা 
শছুইতেছে। | 

-_তাহ। হলে ফাকর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল লুষ্ঠন করিতে করিতে 
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আত্রেন্গীতীর পর্যন্ত আসিতে পারিল কেন? গৌড়েশ্বর বাধ! দিলেন না 
কেন? গুন মহারাজ ! আতঙ্কে বরেন্্রভূমি খর-থর কম্পিত হইতেছে। 

প্রজাগণ ধন-প্রাগ লইয়৷ হাহাকার করিতেছে__আর রাজা তোমর! গৃহ- 
বিবাদে উন্মস হইয়া নিচেষ্ট হইয়। বসিয়া আছ। এ ছুঃখ কি আর রাখিবার 

স্থান আছে? 

_তুমি কি গৌড়ে গিয়াছিলে ? 
--গৌড় কেন, প্রতোক রাজার দ্বারে দ্বারে ঘুরিলাম, কেছই আমার 

কথায় কর্ণপাতও করিল ন|। হেমন্ত সেন গৌড় আক্রমণ করিয়াছে। 

গোৌড়রাজ আত্মরক্ষায় বাতিব্ন্ত-_কে কার কথা শুনে। তোমার কাছে 

'আসিলাম, ভাবিলাম প্রতীকাব হইবে। কিস্তৃমে আশাও বিফল। তুমি 

এই স্মযোগে কিসে স্বাধীন হইতে পার তাহাবরই চেষ্টা করিতেছ। মহারাজ! 

তোমার রাজামধোই এখন মুসলমান আদিতেছে। তুমি গ্রজারক্ষার 
উপায় না৷ কর, আত্মরক্ষারও উপায় কর নাই। তোমার রাজ্য তুমিই 
লুষ্ঠন করিতেছ__নিয়ত দরিদ্র প্রজার অভিশাপ গ্রহণ করিতেছ । 

তোমার বিপদে কে সাহাধা করিবে মহারাজ । 

মহারাজ পরশুরাম পরমানন্দের কথার কিছুই উত্তর দিলেন ন!। 

সৈনিকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন-_ মোরাদ । 

জনাব! 
-_তুমি মুসলমান, আমার শক্রও মুসলমান । 

- আপনার বিশ্বাস? 
--আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই অটল। বৎস! শীত রাজধানীতে 

ফিরিয়। চল। এই সুযোগে না জানি চিহলন কি সর্বনাশ ঘটায়। 

পরমানন্দ কহিল-_মহারাঁজ ! আমার অভিযোগের উত্তর ! 
রাজা পরমাননদোর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন_ তোমার উত্তর 

এখন কি দিব! পরমানন্দ! বন্ধ! জামার সমূহ বিপহ। গড় হহাস্থানি 
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শক্রপরিপুর্ণ। ভিতরে শক্র- বাহিরে শক্র। কোন্ শক্র কোন্ স্থযোগে 

কি করিবে কেমন করিয়া বলিব। এত বড় রাজোর রাজা আমি, 

গ্রত বড় একটা সংবাদ আজিও আমার কর্ণগোঁচর হয় নাই। আমাকে 

বৃদ্ধ দেখিয়। সব শক্রই এখন মাথা তূলিতেছে । এই বলিয়া তিনি অন্থুচরকে 

লক্ষা করিয়৷ কহিলেন_ মোরাদ ! 

_ মহারাজ ! 
_ শীগ্্র থালতায় সংবাদ প'ঠাও | অবস্থা বুঝিয়াছ ? 
-_বুঝিয়াছি মভারাঁজ। আপনি স্থর ১উন। চাব্িদিকেহই ব্যবস্থা 

করিতেছি। 

-_শক্র যাহাতে আত্রেরী পার না হইতে, পাবে তাহার উপায় কর। 

--উত্তম, আমি চলিলাম । (সলাম। এই বাঁলয়! সৈনিক প্রস্থান 

কারল। 

উভয়ে গাত্রোথান করিবেন, এমন সময়ে এক মুগ্ডিতমন্ক বোদ্ধ- 

ভিক্ষু সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া 

পরমানন্দ কফিল-_মভারাজ ৷ এই দেখ তোমার স্ুবিচারের স্ি-চিহন। 

»--কে এ? এব্ক্তিব মন্তকে গতার ক্ষত কেন? 

--হুতভাগা ভিক্ষুর এ দশা হইয়াছে কেন শুনিবে ? মহারাজ ! তোমার 

রাজধানীর এত নিকটে যোগীব ভবন গ্রামে লুষ্ঠন কার্ধা চলিতেছে, আর 
ভুমি তাহ শুনিতে পাও নাই একথা কে বিশ্বাস করিবে? মঙ্গলনাথ 

আশ্রম হইতে চঞ্চপ! নারী এক যুবতী অপঙ্গত হইয়াছে ভাহাও কি গুন 

নাই? 
--ও, শ্মরণ হইয়াছে; এক ব্রাঙ্গণ-বালিক। রাজকুমারীর আশ্রয়ে " 

বান করিতেছে, তাহার নাম চঞ্চলা। আর বিশেষ কিছুই 

জানি না। হে 

"জান না! কেন মহারাজ! প্রজা তোষার কাছে সুবিচার পায় ন! 
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ইহা কি তোমার গৌরবের কথা, ন! চিহ্লনকে দমন করিতে তোমার 

শক্তি নাই! 
_পরমানন্দ! ভাই! সবই বুঝি, সবহই জানি । কিন্ত কি করিব-_ 

আমর অবস্থা বুঝিয়। ভুমি আমর ক্ষমা কব । 

_তবে কি এ দরিদ্র ভিক্ষু তোমার কাছে স্ুবিচাণ পাইবে না £ 

পর্মানন্দের মুখ চেখ আরাক্তম হইয়। উ'এল--আত্মসংঘম করিয়! 

ক্ষণ পরে কহিল-_বুঝিয়াছি মহারাজ! রাঙা চসনাপ।তও নর, ব্রান্জা 

ভোমার। হমি যদ অতা]চারের সহাম্নতা না| কর -সেনাপতিবর সাধ্য 

ক? নরসিংহ! বৃদ্ধ হইয়া বিবেক হারাইয়াছ, বোধ হয় তোমার বিচার- 

শাক্ত৭ নাই। 

_-ভাই!। আর তিরঙ্কার করিয়ো না। কিসের রাজ্য-_কিসের 

'শর্ধা! এই রাজো যদি 'প্রজাগণের ছুঃখেপ ভাগা হইতে না পারি, 

তাহাদের হুঃখ দূর করিতে না পারি__তবে আমান বাঁজা নামের সার্থকত। 

কি? এরগধ্য রলাতলে যাক! 

_হা! মহারাজ ! এরশর্ধা 1কছুই নয। মানব অসার এশ্বোর' মাছে 
দস্তে '্াতহার। হয়। কীন্তিমান্ মঠারাজ পরশুরাম ' স্থাবচার কর। 
অত্যাচারীকে দণ্ডিত কর, রাজ্যে শা. প্রার্ঠছিত হ'কৃ।  চারণগণ 

বগ-বুগাম্ত্ তোমার কাত গাথা! গান করুক । 

- -বৌদ্ধসন্া'সী ! তোমার অভিযোগ কি? 

ভিক্ষু বালিতে লাগিল-_মহারাজ ! আমার আঁঙযোগ 'অনেক। হুরাম্ম। 

চিহ্ন তিন তিন বার মঙ্গলনাথ সঙ্ঘারাম লুগন করিয়াছে । সন্যাসী 
চন্ত্রদদেবকে নিহত করিয়া চঞ্চল নামী এক ত্রাঙ্গণ-কুমারীকে চুরি করিয়। 

লইয়। গিয়াছে । মহারাজ ! সুবিচার করুন। 
_উত্তম, তুমি কল্য প্রত্যুষে রাজদরবারে হাজির ছইবে। 
"যে আজ্ঞা । 
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স্পতোমার নাম ? 

--লরনাথ। 

কল্কালসার ভিক্ষু ধীরে ধীরে তথ! হইতে প্রস্থান করিল। পরমানন্দ 
কহিল-_ আব কেন মহারাজ! দেখিতে দেখিতে দিব! দিপ্রহরর আতীত- 

প্রায়। আজিও কি রাজধানীতে ফিরিবে না? 

_-বোধ হয় ফিরিব না, ক্ষুধ। তষ্চার হস্ত এড়াইতে হইলে এক স্তানে 

অতিথি হইতে হইবে। 
--ও-সুত্তি দেখিলে রাজধানীর এত নিকটে সকলেই চিনিয়। ফেলিখে 

--তবে বুঝি ভাগাধেব আজ আনুষ্টে কছুই লিখেন নাই । 

»-ভীর্থ-পর্যাটনে ধৈধাশীল হও নাই কি ? 

বিশেষরপে বন্ধু! এ ছদ্মবেশে যে শান্তি লাভ করিলাম, মন 

শাস্তি বুঝি রাজার গ্রশ্বর্যো নাই। এমন স্বচ্ছ ঠবিমল অ।কাশতলে, 

তণ-গুচ্ছের স্ুকোমল শয্যার কতদিন আনন্দে কাটাইয়াছি। ভাটনাও 

স্বচ্ছ সুবিমল বার পানে, তিখারীর শ্রমলব্ধ অন্নে, অন্তরে গুধার আম্বাদ 

অনুভব করিয়াছি। মনে হইতেছে বিশ্ব-মানব আমার সঙ্গে প্রীতির আলিঙ্গন 
করিতে ছুটিয়। অদিতেছে। আমি আপন প্রাণ [বিশ্ের ডদার প্রাণের 

সঙ্গে মিলাইয়। দিয়! কোন্ অভিনব বাস্তব রাজো উপস্থিত হুইয়াছি। 
-তবে এস বন্ধু! আজ অনাহারে, বিপ্বপ্রকৃতির শোভা দেখি 

ক্ষুধ!। তৃষণ দুরে সারয়া যাইবে। 

-ও কি? শ্মশানের প্রাস্তদেশ হইতে রোদন-ধবনি উঠিতেছে নয়! 

-স্থী মহারাজ! তাই ত-_-আহা। কে এ অভাগনী ! কার সাস্তবনার 

তার! হদয়-আকাশের কোল হ'তে নিবে গেছে! এ শোন মহারাজ ! 

চল বন্ধু, দেখা যাক্। 

উভয়ে ধীরে ধারে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
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গুপত-মন্ত্রণা 

কুচক্রী হরপালের আবাধভবনের এক ন্র-প্রশস্ত কক্ষ আজ নিশীথে 

আলোকোজ্জ্ল। কক্ষতল মূল্যবান গালিচায় মণ্ডত। এক প্রান্তে 

দুগ্ধ ফেন-নিভ সুকোমল শধা। হরপাল সেই শযায় শয়ন ধরিয়1 বিভোরে 

নিদ্রা যাইতেছে । এমন সময়ে ছদ্মবেশী চিহ্পন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া 

হরপালের তস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া তুলিল। হরপাল চমকিত হইল-_ 

তাহাব ঘুম ভাঙ্গয়। গেল। বিস্মিতভাবে আগন্তকের যুখপানে চাহি 

বলিল-_এত রাত্রে যে? 

--সর্ধনাশ হইয়াছে হরপাল।--মতয়া। ধর! পড়িয়াছে। 

"বাপার কি ভাঁঙ্ুস্বাই বল না! 

_কি আর হইবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হ্ইয়াছে। 
--কেন? 

--তোমার প্রদ্ত বিষ মাতয়! ছুগ্ধে মিতিত করিয়াছিল। কিন্তু নেই 

হুপ্ধ ঘটনাক্রমে রাণী পান করিয়া মু তুা-্শব্যায় শায়িত । 
উপায় ! 

--উপায় কিছুই স্থির করিতে পারতেছি না। বুঝি এত আয়োজন, 

সমস্তই ভদৃষ্ট-দোষে ব্যর্থ হয়। 
--কি করিতে কি হইল ভাই ' ) 

, ঘবিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাহ। অকারণে একট। স্ত্ী-হত্যা 

হইল য়াত্র। 
-7আহ। ! রাণীর কোনও ধোষ নাই। তাকে মারিয়া আনামের , 
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কি হইল! শিশু রাজকুমার জীবিত থাকিলে আমাধের কোন আশাই 

সফল হইবে না । 

_ দেখিতেছি সিংহাসনের পথ নিষণ্টক হইল না, মাঁঝেথেকে একটা 

গুরুভর দোষের বোঝ! স্বন্ধে চা;পয়। বসিল। 

- মতিয়া কোথায় ? 

--সতক গহ্রীবেষ্টিত হইয়া রাজকুমারীর মালে বন্দিনা । 

উপায়? সব র্ুভন্ত ভ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। 

_-মতিয়াকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে হতবে। নড়ব। আর 
অন্ত উপায় দাই। 

-"আর এক উপান্ন আছে । 

-কি? 

--পলায়ন। 

এখন 9 সে পল্ঠ! অবলম্বনের প্রয়োজন হর নাই। হরপাল বুঝতেছ 

না, দুবে সরয়া গেলে কার্ম্যাসদ্ছি এক প্রকার অসম্ভব হইয়। দাড়াহবে। 

মতিয়া! সহজে প্রকাশ কাঁরৰে না। 

--স্ংহিনীর কবলে পতিত হইলে, তাহাকে স্বাকার করিতেই 

হইবে। 

--আর কি কোন উপায় নাই । 

__এক পায় আ।ছে। সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ উপান্ন। 

- কি? 

--চঞ্চলা পাখী ফাদে পড়িয়াছে। 

--বিশাস করিয়া না বন্ধু! জগতে স্ত্রী-্চারত্র বড়ই রুহস্তপূর্ণ। 
' সখপ্রেমের মোহে অপস্তবও সম্ভব হম্ব। বুঝিয়াছ বন্ধু ! চঞ্চল! আমকে 

নি ৪৫ আরম্ত করিয়াছে | 
না -তুমি কি তাহাকে ভালবাস না তাই ? 

জা... রর 
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-হুরপাল! বন্ধু! চঞ্চলাকে সত্যই আমি ভালবাসিয়াছি। কিন্তু 
আমার কথ। স্বতন্তর। রমণীর বিলোঁল কটাক্ষেও ন্মামি কর্তবাত্ষ্ট 
হই না। 

-কার্যোর প্রারস্তেই একটা শ্গীততা। ঠইল, মন বেন কেমন অবসন্ন 

₹ইয়। পড়িতেছে। 

-_ এখনই এমন করিলে চলিবে দেন? দেখ হরপাপ, তোমারই জন্ত 

আমি এতদুর অগ্রসর হইয়াছি। তোমার অপমান "আমার হৃদয়ে শেলের 

মত বিদ্ধ হয়। নতুবা, 'আমি ক পা? আমারও হদয় আছে, 

আমার অন্তরেও করুণ! 'অ'ছে। 

বন্ধু! ভ্রঃখিত ভইয়ে; ন)। আমারই অন্য তোমার নস্তকে গুরুতর 

দোষের বোঝ। চাপিতেছে, তাহাও দানি। ভাজার হউক আগার বয়স 

তোমার চেয়ে অল্প, হাই একটুহেই কাতর হইক। পড়ি। 
--হরপাল ! ভাই, ধের্মা পারণ কনু। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়! 

দেখ রক্তআোতের মধো রজ সিংহাসদের ভিত্তিমল প্রোথিত 

তোমার সিংহাসনপ্রাপ্তির স্রভ যুক্ত দিনে দিনে নিকটবর্তী 

হইতেছে । 

_-সিংহাসন চাহি না_যাভার জন্ত €ভামার পধঙলে আশন় গ্রহণ 

করিয়াছি, আমার সেই সাধ পুর্ণ করিয়ে! আর কিছু চাহি না। 

- নিশ্চিন্ত হও, চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবনা হইংব। গন্বিতা থালাদেবা 

একদিন তোমার বামে বসিয়! মহাস্থান-সিংহাসন আলে। করিবে | 

বদ্ধ! জীবনে কি কখনো সে শুভদিন আসিবে ? 

_ভয় নাই! বৃদ্ধরাজা দিনে দিনে মৃত্যুর দুয়ারে অতিথি হইতেছে । , 
একথাত্র কণ্টক শিশু রাজকুমার । আজ হউক, কা? হউক তাহাকে 

ছুনিয়া হইতে সরাইর! দিব! রাণী মরিলে শোকার্ত বুদ্ধ বাজার সৃত্যু 
হইতে আর অধিক দিন বিলম্ব হইবে না। | 
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সাবধানে কার্ধ্য করিয়ো | ঘুণাক্ষরেও যেন কেহ টের না পার । 
--সেইজন্যই ত চঞ্চলাকে হাত করা । বুবিয়াছ হর! মিষ্ট সুখে 

জগতে অনেক অসম্ভব কার্ধা সম্পাদিত হয়। 

এখনকার কর্তব্য কি? 

যদি মাতয়াকে হস্তগত করিতে না পারি, তবে আমাকে বিপদে 

পড়িতে হইবে চাহ বেশ বুঝিতে পারিস্বাছি। বদি আকশ্মিক কোনও 
কিছু ঘটে তবে পূর্বব-টপদেশ মত কার্ধা করিয়ো। 

_-চন্ত্রদ্দেবের ভতাকাণ্ডের কথা বাজার কানে উঠ্সিতে পারে। 
»-সেবিষয়ে আমি খুব সতক। 

শন! আমার একমাত্র ভরসা তুমি । চারিদিক দেখিয়। শুনিয়া 

কার্যা কবিয়ো-_যাহাতে বিপদ না আসিতে পারে। তুমি বিপর হইলে 

কর্ণধার-বিহীন তরণী কে চালনা! করিবে ভাই ? 

--বাস্ত তইয়ো না হরপাঁল! আবও অনেক অনুষ্ঠান করিতে হইবে । 

নরসিংহের অদৃষ্টাকাশ ক্রমশই অন্ধকারাবৃত হইয়। আলিতেছে। বাস্ত 

হইয়ে। নী, স্থিরভাবে আমার উপদেশমত কাধ্য কর। এই বাপারে 

রাজপুরীতে একটা ভীমণ বক্তশ্ত্রোত 'প্রবাভিত হইবার সম্ভাবন! ৷ 

_মোরাদের সৈম্তদল কি রাজধানাতে পৌছিয়াছে 
এখনও পৌছে নাই । মহারাব্জ রাজধানীতে আসিলেই, মোরাদও 

দলবল লইয়া আসিবে । সেজন্য ভীত হইয্জো না । গড়-মহাস্থানের 

বিপুল-বাহিনী আমারই অর্থে বশীভৃত। 

_ আমি এখন কি করিব? 

পুর্বে যে সংবাদ পাওয়! গিয়াছে, তাহার সত্যাসত্য নিপ্ধারণ কর। 

কোথায়, কি ভাবে তাহার! অবস্থান করিতেছে, কে তাহাদের নায়ক, 
সৈম্ত-বলই বা! কত, সমস্ত বিষয় তন্ন-তন্ন করিয়া জানির। আনসিৰে। 

পিতা যে এ-বিষয়ে মত দেন না। | 
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মহারাজ মাধব? তীহাকে মত দানি করিতেই হইবে। তাহার 

'সাহছাধা না৷ পাইলে ক্ৃতকার্ধ্য হওয়! কঠিন হইবে। বুঝিতেছ ত? 

--তীহার মত করাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে ন|। 

.-দেখিয়ে। হরপাল! প্রতিশ্রুতি পালন করিতে যেন ভূলিয়ো না। 

'তামাদেরই মলের জন্য আমি এককার্ষো হস্তক্ষেপ করিয়াছি । 

-এ-কার্যে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিব। অর্থের অন্ত 

চিন্তিত হইয়ে না! আমি কেন, সমস্ত সামন্তপাজাহই ভিতরে ভিতরে 

তোমার প্রভু সাহায্য করিবে। 

হিন্দু বাঞ্জার৷ বিশ্বাসঘাতকতা কারবে বাঁলয়৷ বঝেধ হয় না| 

_বিশেষ ক্ষতি নাই । আশি তুমি বদ ঠিক থাকি আর ভগবান 

যোগ দেন, বোধ হয় কাহারও সাভাবা আবগক হ্হবে না। 

- আমি ব্রাত্রির মত চাললাম, হঠাৎ যথাস্থানে ন। দেখিলে লোকে 

সন্দেহ করিতে পারে। 

বাতি প্রভাত হইলে আমিও গড়-মহাস্থান ভাগ কাব 15 

--আজকার দিনট! থাকিয়াহ যাও। দেখা বাউক কি হয়। 

.বেশ। এই বলিয়। চি্লন দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। হরপাঁল 

সেই শষ্যায় পুনরায় শয়ন করিল। 

দ্বাঙস্ণ প্িচ্চ্হে্গ 

বিজ্জন 

কালরাত্রি পোহায় না। রাজান্তঃপুরে রজনী দিগ্রহর সময়ে রে 

লোক 'জাগ্রত কেন? লোকজন এত ছুটাছুটি ফরিতেছে কেন? বাং নি 
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' প্রকোষ্ঠে, বারাগায় এত জনসমাগম কেন ? মন্ত্রী পুণ্ডরীক বারাগায় 

স্কুশীসনে উপবেশন করি৷ গণ্ডদেশে হত্তস্থাপন করিয়া কি ভাবিতেছেন? 
একি কালরাত্র! মহারাণী শুভদেবী কক্ষতলে রোগশব্যান়্ শায়িত । 

অকণ্মাৎ নিশ। দ্বিএহরে তীহার কি হইয়াছে ? 

.. সপ্রাজবৈস্থ শষার পার্থদেশে বমিরা মহারাণীর হাত ধরিয়া নাড়ী 
পরীক্ষা করিতেছেন। রাজকুমারী শীলাদেবী শোকগন্ভীর বদনে, 

নিণিমেষ নয়নে জননীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন । রানীর সংজ্ঞ। নাই। 

চঞ্চল। খলে ওবধ মাড়িয়। কবিরাজের দিকে চাহিল। কধিরাজ কভিলেন, 
একটু বিলম্ব করুন। আমি অন্য &ষ্ধ দিতেছি, মস্তকে লেপন করুন। 
তাহা হইলে তীগার সংগা লাভ হইতে পারে। এই বলিয়। কবিরাজ 
এটা বাটাতে ওনধ ঢালির। দিলেন। ৮ঞল। রাণীর মন্তকে 'উষধ নালিম 
ফিতে লাগিল। 

স্মাবমারী দার্খানশ্বান ভাগ করন খললেন, |ক দোঁখলেন বৈগ্ 

মহাশয় 1, 
কি আর দেখিবমা' মহারাণার শরারে বিষের ক্রিয়। অনুভব 

করিতেছি । তীব্র বিষগানে মহারাণী সংদ্রাশূণ্ত হইয়্াছেন। 
শীলাক্দেবী শিরক উঠয়া বলিলেন--বিষ! বিষ কোথা হইতে 

আদিল £ কে এ সব্গনাশ করিল কাঁবরাজ মহাশয় ! তবে কি, মা আমার 
বাচিবেন না ? 

সেট মানুষের হাত লয় মা; আমি বথাসাধ্ চেষ্টা করিতেছি । 

যন্দি চেতন! হয়, তাভা হইলে একট! উপায় হইতে পারে । আমি যে 

*উধষ প্রয়োগ করিলাম ইহাতে আমি এইরূপ রোগী অনেক আরোগ্য 
ক্ষরিয়াছি। 

পুগুরীক ত্বরিভ পঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিস কহলেন--কি 
রি, বিষ ! মহারাপী বিষ পান করিয়াছেন! 



রর ্ 
সু সত এ ও), ক) এ। শা% 
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শীলাদেবী ভগ্নক্ঠে কছিলেন-মন্ত্রী কাকা! সব যুবির়াছি, 
আর বুঝিতে বাকী নাই। বিশ্বাপঘাতিনী মতিয়া, মাকে আমার নিজের 

হাতে বিষ খাওয়াইয়াছে। এএক্ষণে বুঝিলাম, পিত। বধার্থ ই ছুগ্ধ দানে 

এতাদন কালসর্প পুদিয়া আ'সিতেছেন। হা! কাকা! ধর্ম কি নাই? 
অগাধ বিশ্বাসেন্র পরিণাম কি এই ? কবিরাজ মভাশয় ! যদি আমার মাকে 

বাাইয়। দিতে পারেন, 'াপনি আপনার হচ্ছামত পুরস্কার পাইবেন। 

- »11 ব্বাস্ত হউয়ো না। আমি সাধামত চেষ্টার ক্রটী করিধ না। 

কার1৮ নাত টিপিয়া হ সাং? লোচনে কঞ্িলন- আমার ওষধে 

কাজ হহরাছে' মহারাণী এখনই ঠৈঠন্ত লাভ করিবেন। তাহাই 

ত্ঠলি। অর্ধ ঘটক পরে .বাগিণী চক্ষুকম্মীলন কখিলেন। 

চঞ্চলা বোগিণার মুথে অল্লে অল্পে 'উমধ ঢ'লিয়। দিতে লাগিপ। 

কাবরাজ কহিলেন এই পরদধেগ ক্রিয়া হহলে বোগিণা হচ্ছাযত কথ। 

কহিতে পারবেন। 

বৈদ্যবরের অঙ্যাশ্চযা ঈতধিব গু ৭ মুমৃধূ মহারাণী ক্রুৎকাল পরেই 
ধীরে ধীরে কগ! কঠিতে লাগিণেন। কবিরাজ স্বয়ং পুনরায় আর একমাত্র 
টিষখ পান কবাদলেন। নিকাণোনুখ জীখন-প্রদীপ আবার জ্বলিয়। উঠিল। 

মহারাণী ক্ষীণকঠে কহিলেন একি? আমার কক্ষে কে ইকার। ? 

শীপা।ণ হা 'প্ত হঠয়। ক'ভদ্েন দা! হান প্াজবৈস্ত । ইনি তোমায় 

প্রাপধান কবখগ্াছেল। আমি যে ঠোকে জন্মেব ম৩ হারাইয়াছলাম ম।! 

মহাবাণী হতাশভাবে কহিণেন কে? আমার মা শালা! মা! 

এষে তীষণ শক্রপুরা--কিরূপে ভোমরা রক্ষা! পাইবে! আমার মনে হঃখ 

বুহিগ্না গেল, আস্তম সময়ে তার পায়ে মাথ। দিয়া মারতে পাহলাম না। 

অনেক সাধ ছিল, সব সাধই আমার মনে রহিয়া গেল। কে আমার 

বাছাছ্্টকে কালনর্পের মুখ হইতে রক্ষা করিবে । শীলা । তোমার মন্ত্র 

কাক! ক্ষোখার ? | 
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পুগুরীক রোরুস্তমান কঠে কছিলেন,-.এই বে মা, আমি এখানে । 

মহারাণী অতিকণে পার্খ পরিবর্তন করিয়া! ক্ষীণ স্বরে কহিলেন-_ 

মন্ত্রী, পুত্র । ত্রাঙ্গণ-সম্তান তুমি | মাঠহার। বালক ! এই ক্ষত্রিয়ানী স্তন্ত 

দান করিয়া তোমার জীবন রক্ষ। করিয়াছে। পাঁলন-গৌরবে আমি 
তোমার মাতৃত্বের দাবী করি। মহারাজ তোমাকে তোমার পিতার সম্ধন্ধে 

কনিষ্ঠের মত বাবহার করেন, তাই শীল! তোমাকে কাক। বলিয়া ডাকে। 

পুত্র। আমার অগ্তান দ্রটাকে তোমার করে অর্পণ করিলাম । এই 

ভীষণ শক্রপুরীতে আর কাঁছাকে বিশ্বাস করিব। 

পুগুবীক কাদিয়া ফেলিলেন ৷ কহিলেন-_ মা! তোমার স্নেহ, তোমার 

ষত্বে আমি এতদিন মায়ের অভাব অগ্রভব করি নাই। আজ আমাকে 

কাদাইয়া, নেহময়ী শীলাদেবীকে কাদাইয়া, কোথায় ধাইতেছ ১11 

--কাদিয়ো না বাপ! ইহাই জগতের নিয়ম । মা শীল।! আর 

আমার বেশী সমন নাই। কত কথ? বালতে ইচ্ছা হইতেছে কিন্তু 

পারিতেছি ন৷। জিভবা জড়াইয়। আসিতেছে ! একটু জল - 

মহারাঁণীর অবস্থা দেখিয়া কবিরাজ হতাশতাবে কঠিলেন-_-ফল অন্তরূপ 

দাড়াইল। রাণমার মুখে গঙ্গাজল দিন । 
শীলাদেবী জননীর মুখে পতিতোদ্ধাব্রিণী জ্াজ্জবী-বারি প্রদান 

করিলেন। রাণী পুনব্রায় অতিকষ্টে ক্ষীণকণ্টে কহিতে লাগিলেন, মা 

শীলা! কীাদিয়ো না। কান্নার সময় অনেক পাইবে । আমি চলিলাম-- 

মহারাজ রহিলেন। বিশ্বাসঘাতক বিপ্রোহিপুর্ণ গড়--তার জীবন নিরাপদ 

নয়। কুমার রহিল, তাহাকে সাবধানে রক্ষা! করিয়ে।। মহারাজ! আর 
দেখা-- 

রাণী আবার চেতনা হারাইলেন। রাজকুমারীর চক্ষে জল শাই, 

পলক নাই, তিনি নিশ্চল পাঁধাশ প্রতিমার মত দীড়াইয়া, মুমুষ' ।জননীর 
পানে চাহিয়া আছেন। চঞ্চলা শীলাদেবীর হস্ত ধারণ করিয় 
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কহিল-দেবি! অধীরা হইবেন না। আপনিই রাণীমার পুক্র। 

পুত্রের কাধ্য করুন। এখনও রাণীমার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত 

হয় নাই। 

শলাদেবী কাতর নয়নে পুগুরীকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন__. 

মগ্ধীকাক। ! ব্রাজেন্ত্রকে সাবধানে রক্ষা করুন। আমি মাকে লইয়! তীরস্থ 

করি। 

মন্ত্রী পুগুরীক শোকাক্ররুদ্ধকঠে কহিগেন--চল মা। আমি কুমারকে 

কোলে করিন্বা আমিতেছি। 

অবিলম্বে কতকগুলি শ্বশা ন-দন্ধু সেহ দানে উপস্থিত হইল এবং 

রাণীর যুমুর্মূ দেহ লইয়। করতোয়্ার শ্মশানের দিকে টলিল। কতকগুলি 
সশস্ত্র সৈন্গ, মশালধারী ও কাষ্ঠটবাহকগণ এবং বিপুল জনসজ্ঘ কোলাহল 
কারতে করিতে রাজপথ দিয় চলিয়া গেল! 

পুগ্তরীক [শ্বস্ত সৈনিকগণকে রাজাগুঃপু.ব পাহারায় নিযুক্ত 

করিলেন। শীলাদেবীকে এশান পধ্যস্ত যাইতে দিলেন না। বাণক 

রাজকুমার ব্াজেন্্র মাতার মুখাগ্সাক্রয়। করিংণন। এজন্য “ পুগুরীক 
হাহাকে কোলে করিক়। শ্মশানে লইয়া গেলেন। 

কয়েক জনে ধরিয়। মহারাণীর মরণোস্ুখ দেহ করতোয়ার পবিভ্র 

সগিলে অদ্ধানমম করিয়া রহিল। রাণীর কথণে কেহ উচ্ৈঃ্বরে 

এরকব্রহ্ধ নাম শুনাইতে লাগিল। ধেঙে তখনও প্রাণের স্পন্দন 

অন্ুকূত হইতেছিল। এমন সমক্কে এক গোরক্খসনপারহিত সন্নাসা 

ত্বিত পদে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী পুণ্ডরাক সে-মুগ্ঠি দেখিয়। 
সবি্ময়ে বলিলেন, এ কি দেখিতেছি ? মহারাজ ! এতক্ষণে ! এ যে আমার 

মাড-প্রতিমার বিসর্জনের সময় ! 

_ সুন্ন্যাসী হতাশভাবে রাণীর মুমূর্ষু দেহের পানে চাহিন্। কহিলেন-_ 
রা, আমায় একাকী ফেলিক। চলিয়। গেলে? 
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সে-্বর বুঝি ধুশৃষু দেবীপ্রতিমার অন্তম্তল স্পশ করিল। 
নিব্বাণোনুখ ভা -পশাপ দপ. করিয়া আলিয়া উঠিল। নেত্রদ্য় ধারে 

ধীরে উদ্দদিকে দ, সপদ্ধ করিল। মভারাণী উদ্ধনেত্রে যেন সন্গ্যাসার 

সুখপাপে টাঠছেশ | আন্স পর সব নর ॥ সে চক্ষুতে আর পল 

পড়িল ন।! | 

সনা।১। 1 ৮ এন মগাপুজাৰ । তোমার চক্ষে জপ কেন? 

দুতচশন লা াযাগে ক হু কাকা 1৮ তাপ অংগুন ছালগ। উঠ) 

মুূমে এম অহারুনা 2 লহ ভশ্মীভৃ5 বএয়। 'আঅব্লনেণ লোহান সিঞল। 

সংযত কল | রে 

মন্জা পুপ্তপ্াশ পরব ঙ্চঘারণ করিঠ়। বহজেন+; তমা ভ বিসবদন 

»ইলা--- আর ক৮ শারাজ ! দাবষ। চনন । 

ফির পুগ্জ 2 সাধব। আন রজত আন ধনেন্্ হীষর অধাখপ্র 

এিয়ভমা প্জীন 5৭ এক বিন্দু চোখের জঙ ফোগবার ও আমার অবনগ 

কই ? চল + লব, এগ জরাখ্ত বেহ হা বার পাজকার্ষো মনোবোগ 

কারি দ5'াথা ১. লন নামি ৩ সাব আছি । এই বুদ্ধের বক্ষে শত 

শৈেলাঘাত মহ) এ খবে। নিত্রাষ্ উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জ এই পতনোশুখ 

বুক্ষের ভাপ অ সনঙ্ লইতে ছুটির আসিতেছে। চতু'দ্দকে চাহিয়। 

দোখলাম, আ"শনে অন্ধাশনে দালদের 1ধন যাইতেছে, আর তাভাদেন 

খর জন কত এ) লইয়া, চহলনহাখ 'অতাচারগণ আপন উদর 

পরিপু্ এ 557 এহ্াজা আমার নর ননী! রাজা সেনাপাতর। 

আনার "এম নাম নিরর্থক। খ্ীযে মোরাদ আসিতেছে? এস 
€মারাদ!। বদ ক? 

সংকাবা স।:৭ এ মীর্জা মোরাদ ছুঃদংবাদ এবণ করিয়া, শ্মশান 

ক্ষেত্রেই ছটিয়া আ সগগাছেন। শৌোককাতর মোরাদ রাজাকে সেল,ম করিয়া 

একহিলেন-জনা৭ ! সংবাদ নিতান্ত অণ্ডত নয়। আমি: কয়েকজন 
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বিশ্বস্ত অনুচরকে সঠিক সংবাদ অবগত হইবার অন্ত আত্রেয়ী-তীরে 

পাঠাইয়াছি। 

_আর আর? 
_থাল্তার জ্রুতগীমী সংবাদবাহক পাঠাইয়াছি। 

-_বাজ-আদেশ-লিপি পাঠাইয়াছ ? 

হী জনাব! তাহাকে জম্পূর্ণরূপে পস্তুত হইয়। আসিবার জন্ত 

রাজকীয় আ'দেশলি(প পাঠাইক্লাছি। 

-উদ্ভম, মী) চগ। এই শ্মশানে তইতে যাইয়াই আমি 

মন্থণাগাদে সকলকে আহবান করতেছি । ভার পুর্ধে আমার আর এক 

আদেশ এনণ কব্। "মাপা 1 দন অগ্ হইতে মজাঙ্থান রাজোর সব্বপ্রধান 

সেনানায়ক হইলে) সন্পনয় কত আনি তোগাচকহ প্রদান করলাম । 

-গ্লোম জনাব! দাদেু প্রতি আপনার অসীম মনুগ্রহ। 

খোদার কাছে 'ট্ার্থনা করি, আদি ষেন গদোচিত গোরব রক্ষা করিয়! 

তাভার বাজে চগ্গিয়! যাই । 

--সেন্শতি। হোমার হ্ৃশিক্ষি ত সৈশ্তাগণ ? 

আসিয়াছে | তাহারা ই নগর মধো অবস্থান করতেছে । সেনাপভি 

তাহাধিগকে গড় মধো প্রবেশ কারছে দেন নাই । 

আমান আদেশ লিপ হন!ভয়াজ ? 

- ভা জনাব! 

_ থাপ গ ইভা বিদ্রো হতার পথম স্চন। ৷ মোরাদ ! সেনাপা হব 

যোগ্াসন্মানে পাপ চিন্ুলনকে এই মৃহূত্তে বন্দী কর। 

মোরাদ আস কে!বমুক্ত করিয়া! এঘ্র শিরে সদর্পে কহিলেন - যে! 

হুকুম । 'অতঃপব ত্বরিত পর্দে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 

পুশুরীক সমস্তই বুঝিলেন। এএ-বিষয়ে মহারাজকে কিছুই জিজ্ঞামা 
করিতে সীহসী হইলেন না। 
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রাজা কহিলেন--পুগডরীক ' এ বুক্ষতলে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়' 
আছেন, তাহাকে ডাকিয়া আন ! 

পৃণতরীক চলিয়া গেলেন। বাজ দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিয়! আপন 

মনে কহিলেন-- হায় মানব তোমার প্রাণ হইতে প্রিম্ন, শ্রেয় হতে শ্রেয়, 

আত্মায়গণকে শ্মশান-ক্ষেত্রে রাখিয়। পুননায় নংসারপথে ছুটয়া চল কেমন 
করিয়া ! 

জঅক্কমোচ্ছণ্ণ পক্রিচ্ছ্ছো 

নারা-চরিত্র 

_ওগো! ইন পালাও। 

-পালাব কেন? 

তোমায় ধারতে আসিতেছে । 

--কে? 

ভান কি শোন শাহ ও 

৩] শুনিতে পাঞ্জি। ভাঙে জোমএ কি চঞ্চল। ! 

_ আমার কি? নামার যে কি, তা তো শিগ্জেই বড় বুঝিতত পরি 

ন।। দেখ কথায় কাজ নাই, তু!ম শান গলাঙ্গন কন। 

--পলায়ন ? কে পলায়ন করিবে? আমি 2 অসম্ভব । সুন্দরি তুমি 
মাও । আগার মত পাপিষ্ঠেক জনুঃ ভোনার কোনল হৃদয়ে ব্যথা শাগিয়াছে 
_ঠাহা বুঝিয়াছি। আমি পলাক্কন কারব না। ফিরিয়া যাও। এখনই 

রাজপুরুষগণ আসমা পড়িবে। শখনকার অবস্থাটা! একবার 'ভাবিষ্! 

,দেখ। আমি 1নশ্ন্ত ভ$য়া বাসয়। আছ। কেহ দেখিতে পাইবে 

“মনতি করি চঞ্চল। & 'ফরিয়। যাও। আমি বেশ সাবধানেই আছি। 
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_শুনিলে না? আমি গুপ্তদ্ধার খুলিয়৷ রাখিয়াছি। এ পথে 
বাহির হইয়। যাও। কেহই জানিতে পারিবে না । বুঝিতেছ ন1--বিচারে 

(যে তোমার প্রাপদণ্ড হইবে । 

ব্যাকুল হইয়ে। না_ব্যানুল হইয়। আমার সব দিক নষ্ট করিয়ে। ন|। 

এমন সাধা কাহারও নাই আমায় প্রাণে মাত্রিতে পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত 

মনে চলিয়। যাও। আবশক হইলে পুনরায় তোমার দশন পাইব কি? 

--বলিতে পারি না। তুমি বাতির হইয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত 

হইতাম । তোমার চক্ষুর সম্মুখে আর দাড়াইতাম ন|। বৃঝিতেছ না চিহলন ! 

আমি কি তই! যাইতেছি। আম দিনে দিনে অঙ্গানিত ভাবে, কোথায় 

নামিয়া যাইতেছি। তুমি গেলে আমি রক্ষা পাই। আমি কেন, 

বুঝি সমস্ত মহাস্থান রাজোর মঙ্গল হয়। পায়ে পড়ি, তুমি যাও--সব দিক 
পক্ষ হ'ক। 

বেশ ত. রাজোর শক্র--তোমার পরম শক্র নিধন হইবে। সে 

,ত1 তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক - তবে তার জন্ ব্যাকুল হইতেছ কেন? 
স্ন্দারি! ধারে-এতদুর অগ্রসর হ্ইয়ো না। ফাদে পা ধিয়াছ। 
ষাও-_ফিরিক্সা যাও! তোমার সরলতা আমায় মুগ্ধ করিয়াছে । তাই 

তোমায় মুক্তি দিলাম । তোম। হইতে আমার অনেক কার্য সিদ্ধি হইত, 

আর তাহ। করিতে চাহি না। সরিয়। যাও। 

-চিহলন ! যখন চন্দ্রধেবকে হত্যা করিয়্াছিলে, তখনই আমি 

আত্মঘাতিনী হই নাই কেন? সব শেষ হইয়াযাইত। আমার কার্ধা 
দেখিয়া তার প্রেতাত্মা হামিতেছে। বলিতে পার কি চিহলন ! মান্য 

এমন হয় কেন? অমানুষ ক্রোধ, জলন্ত প্রতিহিংসানল, কোন্ যাহ্মন্ত্ে 

নিত! গেল? যেচক্ষু তোমায় ঘ্বপা করিয়াছে, সেই চক্ষু তোমার 
যু'চ২নীনেখিলে তৃপ্তি লাভ করে। আমি আপন! আপনি দগ্ধ হইতেছি-_ 
তু'পাই$ 'গলে আমি শান্তি পাইতাম । ্ 
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চঞ্চল! তুমি কি আমায় ভালবাসিয়াছ? বড় তুল করিয়াছ 

সুন্দরি! পাষাণের মত অন্তর, এ--হুদয়ে কোমলতার লেশ পাইবে ন।। 

মন্ুযাত্বহান, নরঘ।তকের 'প্রাত তোমার এ অযাচিত করুণা কেন? দেবা- 

গ্রতিমা।! বাত নরকোতৎসবে মহায়ত| ক।রুতে আসিঙ্লাছ ৮ তুম 

সরলা বালিকা ৷ অ+153 হায় দান কনিয়ো না। অনস্ত ছলনা, 

অসংখা '/হারণ। পুণ এন্ধকাও হৃদয়ে তোমার মত গেখাগ্রা গমার স্থান 

নাই । 

' ভালবা,স--তাত কি আসরাড়ি 2 না না, তা নয় ভু 

নরিখে ০কন? ধুর্ধীরের মত এ্াণ হারাইবে মামি বে ডাহা সন্ত 

কারণে পাও না। লন! কে গলে খোদায় ভালবাসি আম 

তোমাগ অগবেস সাঁহত গুণ। কার । 

-উন্বা।পনা । এ শোন, ভযাংননাদ শোন, এ অবস্থার আশে নো খিতে 

পালে োমারক দশা হহবে একবার ভ।বর। দেখ । 

_আম যাহ। আর ভে।মাকে ধেথিতে দানব ন।। আর ০ামাও 

সম্মাথ আসব না, আম নারব। 

-মারয়ে। না আজ্মঘাতিনী ভই7ম়। না। বাঁধ সাই -াসব।সিয। 

থাক, তথে জানিয়। পাখ শ্বন্দাব! চহলনকে কেহ ছাপে মারিতে 
প।রিবে না। যাও, [নশ্চগ মনে চলিয়া যাও । 

চঞ্চল। সক কুণ-নয়নে চিহ্বলনের মুখপানে চাহিয়া অতিনন্তর্পণে ধীরে 

ধীরে গুক্টদবার পথে সেনাপ্তির প্রকোষ্ঠ ভইতে নিজ্াত্ত ভহল। চিহলন 

বিশ্মিত-ভাঁবে তাহার গম্ন-পথের দিকে কিয়ংকাল চাহিয়। কহিল--কি 

আশ্চর্য্য খ্যাপার ! আমার প্র:কান্ে গুপ্ত বার আছে, আমি ত তাহা স্বপ্রেক 

অন্পতব কৰি নাই। বি 

* কুছেলিকায সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন। চিহ্ন কক্ষ হইতে বাহির ভুঁবেং 
প্রাণের ইতস্তত পদচারণা করিতেছে, আর কি চিন্তা করিঠে। ' 
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চিহলন ভাবিতেছে, কোন্ পথে যাই। সুসথ কিন্বা এপথ ছুইটার একটা 

স্বেচ্ছা করিয়। মানুব বাছিয়া লইয়া আপন জীবনের গতি স্থিন্র করে। 

শপথ- আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি । যাভা সুগম, যাহা ভূখবোধ্য, তাহাই 

ক জুপথ নয়? কে জানে? যে-পথ বহুকাল পরিশ্যাগ করিয়াছি । 

“ল্াহ ভালমানুম্টাব মত আর সে-পথে চলিতে পারি কই? আমর 

ঙ্গে ভাজ স্বপ্প। ভালমানুষটার মত থাকিলে জীবনে আহার উন্নতি 

কোথায়? চক্ষের সম্গুখই দেখতেছি, সাধ, সদাশয়, পরাততরত বাক্তি 

দ.এদ্রোর “পমণে জ্জগিত | মহা! কশুরাক সভাঙানেপ মন্ত্রী হইরাও 
পন পিন পাঁন্ফাকে বরণ কাশতেছে 5 আর শামি, ওল পন্থা অবলঙ্গন 

বামনা সতুল ধনের আঁধগতি তয়াভ 1 দা আাঙ্গত 'মভাবের তাড়দাস়্ 

দন্ভীম পরিভাগ শরম অভাঙ্কা ন আজিনামত শাঙ্গণ ₹হয। ক্ত্রবৃত্তি 

ন.লম্বন করিলাম, কারণে অবারথে শত শত নরভত। কখেশাম। আশা 

গণ কহল--ধন। সঞ্চিত হ্দ । হুতুথ ডা নাং আবার শুতন আশা 

বার নুতন কল্পন।। রঃ আশ্রয়দাতা হভাঙ্কানগা ৭1 তুমি বড় এম 

কারগাছ) জমে কালসপকে গ্রে স্থান দিদান্ধ । এখন নংশন-জ্বালা 

একর । আঙজ় পানে হারতে বারে মা? বিডয় সি মী 

মোরা, কেহই আমাব শঙ্কন্পে বাধ তে সমর্থ হহবে না। মে বাধ! 

বাত্বে -সাঞদে বদ৪ মি আদ মপেগ। খে, ধদও অগণিত সৈ্ 

তোমার সহায়, কিন্ত আমার কৌশলের কাছে ভুমি অতি ত৮1 এখন 

একটু পম্চাৎপৰ হইতে হইল আপ! পূর্ণ কারে একটু ব্রিশ্ব ঘটিল। 

কয়েকজন সামন্তরাজ 'মামার হস্তগত হয়াছে-_কিপ্ক একটা প্রবল শা, 

চাই। গৌডেম্বর জয়পাল, হেমন্ত দেন আত্মবিদ্রোহে উন্মত্তপ্রায়, 
তাহাদের দ্বার! আমার কার্যের্ সাঞ্াব্য হইবে না| ছুষ্টট। কণ্টক মূলে 
উৎপাত করিতে হইবে । কীট। ভুলিতে কাটা আবশ্যক; কিন্ত তাহা 

পাই কোথায়! হা. একটু আশা হইপ্সাছে বটে দেখ! যাক ক্হর। 
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সহন্দে আর মেপথে নামিতেছি না। হরপালটা পাগল। নহাস্কান 

সিংহাসন, আর শীলাদেবী লাভের 'আশায় দাসব আমার কার্ধয করিতেছে। 

আমি৪ ত তাই চাই। স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে ডূবাইয়। কার্ধাসিদ্ি 

করিয়া লইব। কে বলিতে পারে অন্ধকার, দুর্গন্ধময় কারাকণ্ম: সাভার 

ভবিষ্যৎ আবাসস্থল নি দর্ট হইবে না? শীলাদেবী বিজয় সিংহের 'মঙ্কলক্ষী 

হইবে! তবে আমি কোন্ আশায় কণ্টকাকীণ পথে অঠাসর ইইছেছি ? 

সরলতা, সদগুণের অধিকারী হইলে এনিয়া কাহাকেও সৌন্রাগ্গোর 

অধিকারী করে ন।। তাই আমি, 1বপদ, বিভীষিকা, মৃতাহন্র পণ, 

অন্ধকার পগে চুর্টিংতছি। কে বালে পারে আমার ভাগ্যে কি 

আছে! 

সহসা চিহলনের অগাধ চিন্তা-আাভে বাধা প়িস। দেখিল, যশখে 

কয়েকজন সশন্ত্র দৈনিক পরুষ দণ্ডানুমান 1! টিহলন বি্ধিত হুইল নল 

কর্কশকণ্ে জিজ্ঞাস! করিল_-কে ভো'মবাকি চাও? 

-- আ[মবা নবাগত ষহাস্কান-সেন!। 

--আমরা কাছে কি প্রয়োজন ? 

- আপনিই কি সেনাপতি চিজ্লন : 

-- হী । 

- মচারাছের আদেশ শ্রবণ করুন| 

আম বুঝিয়াছি। আনাকে বন্দী ক্ুঁরতে আসিয়াছ ? 

-কি কবিব মহাশয় ? রাজাদেশ। 

- উত্তম, রাজাদেশ প্রতিপালন কর। তোমাদের প্রভু কোথায় ? 

--আপনি স্বেচ্ছায় বন্দিত্থ স্বীকার না করিলে, অগত্য। প্রভুকে সংবাদ 

দিতে হইবে। 

,--স্ামান্ত সৈনিকের হস্তে আমি বন্দী হইব না। তোমার এ্রভুকে 

পাঠা$। 
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কয়েকজন সৈনিক চিহলনকে ধিরিরা রঠিল। একজন সেনাপতি 

মোরাদের নিকট সংবাদ দিতে গেল। কিম্ংকাল পরে প্রায় বিংশতি জন 

সশন্ত্র সৈনিক পুক্রষ সেইন্থানে আগমন করিল । 

চিহলন কহিল--আবার তোমরা আমিলে কেন ? 

জনৈক সৈনিক উত্তর করিল-- আপাঁন রাজাদেশ পালন 

করিতেছেন না। 

--আমি 'একবাঁর মাত্র সেনাপতি মোরাদের সহিত স।ক্গাতের প্রার্থী । 

_-সাক্ষাৎ ভইবে না-আমাদের প্র রাজপুরীতে নাই। 

- কোথায়? 

-বদ্দধীব সভিত সে পারচয় দান নিশ্রয়োজন। এরূপ বাকাল।প 

রচিবিরুঞ্ধ। আপনি বিনাবাকাবায়ে ব্রাজ।দশ পালন করুন-_-মঙ্গ- 

শস্্ পরিত্যাগ কিয়। বন্দিবেশ গ্রহণ ক্ষন । 

সেনাপতি চিহলন মুহূর্ধমাত্র চিন্তা করিয়া অবস্থা বুঝিয়! লগ । 

আর বাকাবায় কল্সিল না! নীরবে পদ্দোচিত বেশতৃষা পরিভ্যাগ 

করিয়া বান্ধবেশ গুণ করিল। সৈম্ভগণ তাতাকে ঘিরিয় লইক়। 

কারাগুহাভিমুখে চলিয়া গেল। 

চ:হদ্দশ পালিচেচ্ছদে 

শাগাগুকে 

মহাস্থানবাজের প্রধান সৈম্তাধ্যক্ষ চিহলন রাজাদেশে কারাগারে 

প্রেরিত হইয়াছে । আগামী কল্য রাজদরবারে তাহার সমব্ত অপরাধের 

বিচার হইবে, এ-সংবাদ চারিদিকে ভাড়িত বার্তার স্তায় ঘোবিত হহল। 

শত শত প্রজা কেহ-বা অভিযোগ করিতে, কেহ কেহ-ব। বিচারফল 
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গাঁনিবার জন্য রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই চিহ্লনের 

শেষ পরিণাম দেখিবার অস্কী উত্ঠুক ভইর| রহিল। রঙ্জনী দ্বিভাম় প্রভর-_ 

চারিদিক নিম্তব্ধ। এই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়। নাঝে মাঝে 
কেবল প্রচ্চরীদিগের উচ্চ হাক ক্রাতিগোচর হইতেছে । রাক্ষকীয় ঘটিকা 
যন্ত্রে চংঢ১ কাযা ছ!ধশ ঘটিক। সাকিল কারাগার মেঝ + চিহলন 

বন্দী, চাখি্ন সশব্দ - *তী বেশে। সঙকতার মঠিহ দেহ কাক্ষেক চারিদিকে 

পাঠাবা দিতেছে ঘণ্টাধ্বলি হইথার গঞ্জ এহরাচতুষ্টয্ধ চালয়। গেল । 

ধিনরায় অগরু চাত্ধি নু হগাঁ সেহ স্কান আধার গ্রিল এবং ঘন ঘন 

পদ্চার্ণ। কবরয়া আপন্ধাগ কম্মকূশলত1 জাতিতে আনিজ 5 প্রহহা 

চরের মধ একজন ছন্নবেশ। জরগ।ল | চিহ্নের বিশু রগ আাধবপুঝ- 

পাঁজতুমার তরপল অগনয হশাতেশে গজ্ঞিত হয়া ভদুলক ভগ 

তাহাকে কঠি৫_ ভাগে ঝনাস কন 

জানিম্কি ভাই 1! বড বেশ! তদোছনদ। তত প্র 9হাছ না| 

মাথাণ ঘুপিদ্। জা শু | 

বটি £ আও হদ খেল কেন? খেদাস হয়ে গড়োছিম্ যে 
হবপাল একবাগ  পয়াব কাপ বমানন আন্িনয় কাজল, মাতালের 

মু মতততর ভাণ কা?71 শাঁড়চকণ্ডে কাহনন পাগাপাহাযা 

বেওয়া ঝঝ আক্মারীত্ কাগ্। দ্রনমায় লোক ছিল মা, বাছ। 

বাছা সৈন্তঠ দয়ে কাজাগাবে পাহারা 1 বাহবা বিঠর , বড়-মাঁ- 

মালের কাজ গেয়োছ বাবা বুড়ো রাজার দমন বুদ্ধ | থা 

ডাই বজারাম্। শিখা মোট। মেটা "লাভার দিক-_নিশ্চম্ত থাক 

পাদ! কয়েদীর বাবাবার্ সাধা কি পালা । জেশখানা মে কয়েদী 
তিক হো - ভান শো যাই। হরের্নামৈৰ কেবলম্। 

হব্রপাল ঈনৈক প্র€রার পার ঠাক খাটিয়ার উপণ ধপান্ করিয়া শুইয়। 
পড়িল- এখ কবিয়াল মধোই ঘন-ঘন নাসিকাধ্বলি করিতে লগিল। 
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অপর প্রহরীর নাম রামরাজ। | রামখাঞা জ্রপালের অবন্থ। দেখিয়। 

আপন মনে বলিল _এই সব নেমক-হারামের দ্পিকে যদ একে একে 

মঙ্কালীর মন্দিরে বলি দেদয়া হয় তবেই হছাপধের পাত যথার্থ নিচায় 

কর ভয়। 

রাম্রাজ। দীর্ঘকায়, নলি& "ও সাহসী যোস্কা। উন্যু ক₹সাণ তস্তে 

সশচরদরনকে সঙ্গে লহয়া ঘন-ন পদগানণা কারও থাওল এবং একা 

একবার. খন্দা কি-ভাবে অ+ান করিতেছে, ভাখাভ তন কারতোছল। 

কণা চক্ষেন 'এক কোণে এসটা মুদ্মস প্রদ!প মিটামট কংররা জাজতেছে । 

পানরাজ। সেই খ্রান আসো পেখিল চহ্ান জানুদেশে মন্তক হন কএক। 

ণরর্-ভানে ঝাসয়। আংজে ) ভার অব দেখিয়া অত ভীষত কপ নাক 

উদ্বেক তইল। বাঁসরাহণ অগ্চ্চন্ববে ভাকিল, দেনা'।৬ মভাশিয় । 

'বান্মভভাবে চলন ওঠার দিকে তিরিয়। চাঠিল কপ শিক 2 বাম, 

বাজ ' ভাম প্রহারায় নিন, ভাল, আর ক তেক হিল না? 

রামরাগা বাশ্ররে কঠিশ- নাত এ আহ কেনা কি অমশপাঠ মতাশন 

এত ক্ণ্রবা কার্য । আপনি যদ বন্দী না ভইডেল, ভত হহলে বএমাদের 

'শাহা9] দিতে ভঙ্ত না! শক সেনাডি বনী হাদনজার মত কোক 

পাহ প|ন। দিলে কে দেবে বলন। তান ল্য আম %5 5 ন্ট । 

এই গপেই যেন নেমকেও খারটা শোধ করি মাহতে নন । 

চিহলন রামরাজান কথ [এ অর্থ পঝিতে পাসিল । এুধ এরিক কাত 

মিষ্ট তিরস্কার। আব কিছু বদিল ন'। শতক অবনত কির 

নীরবে বিল ! 

রামবাঁজ। কহিল--বন্দীর সহি ঘাকা।লাপ রীতিব্রুদ্ধ। কি 

আপনার এ"অবন্থা দেখিয়া মনে বড় ছ্রঃখ হইতেছে, ৬ই ছু চট 

ক! না বণিনা খাকি£ভ পারিছেছি না। যিনি জানের সণ 

নু উপেক্ষা করিয়া মহান্তান পাজোব শেষ বধ উন্নতি সাধন 
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করিয়াছেন-_মহারাজ ধাহাকে প্রাণ অপেক্ষা বিশ্বাস কবিতেন, হঠাৎ কি 

অপরাধে তাহার উপর এব্ূপ কঠিন আদেশ প্রয়োগ করিলেন সেনাপতি 

মহাশয় ? 

চিহলন মস্তক উন্নত করিয়া কহিল- আরও বল রামবাজা ! 

মহাস্থানকে কে গৌরবময় সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছে! মলদ্, বিরাট, 
কাম্ত।, সুন্ধ প্রভৃতি রাজোর পরাত্রাস্ত রাজগণকে কে বাহুবলে পদু। দর 

করিয়! দাসরাজ। নরসিংহের পদতলে মস্তক অবনত করাইয়াছে । 

রাদ্রাজা কহিল--৩1 জানি; আপান না হইলে বোধ হয় তেমন 

অপাধাসাধন কেহই করিতে পারিত ন। মহাস্থানরাজ্যের এই বে উগ্নত 

ইন আপনারই গৌরবের নিদশন। 
চহুলন গার্ধহ স্বরে কহিল- যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সে কি 

নীচ? এই প্রশস্ত ললা+, এই বিশাল বানু ।ক ভিখারী বালকের, না, 

হাঁনবীর্ধ্য কাপুরুষের ?-না, তা নয় । ্ 

চিহলনের এই গব্বোক্তি রামরাজার ভাল লাগিল ন।। তথাপি বেল 

সহানুতুতির স্বরে বাঁলল- মাপনার অদষ্টে যে এমন শোচনীয় পরিণাম 

লিখিত ছিল, ভাগ শ্বপ্রেও জানিতাম ন1। 

পামরাজার এই কথায় চিহ্লান আহত হইয়। কাঁহল--বলিতে পারি 

না, 'সামাব ভাগ্যলিপি কি? আমার পরিণাম কি? আমার যেন 

মনে হয়, আমার সৌভাগ্যই আমাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে । 

চিহলনের কথাটা রামরাজার প্রাণের গভীরতর অংশে প্রবেশ করিল। 

মনোভাব গেপন রাখিয়া! কহিল--এই আকম্মিক বিপদে আপনার মস্তিকের 

কিছু গোলাযোগ হয় নাই ত? 

চলন কহিল-_ন| রামরাজা | আমি পুর্বের মতই প্রক্কৃতিস্থ আছি। 
আশার ছলনা বিভ্রান্ত আমি ; পিপাসি কুরঙ্গের মত ছুটিতেছি-_ 

আমার এ-ডুষ। নিবারণ হইবে না? না জানি অনৃষ্টে কি আছে! 
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চিহ্লন্রে এইরূপ দৃপ্ত বাকা শুনিয়া! রামরাজ। অন্তরে হাসিয়া বলিল-_ 
'ভগধানের পাম করুন, অবশ্যই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন। 

চ্হিলন বলিল--9গবান গ কোথার তিনি? তার ঈশ্বরত্ব বুঝি 

লোপ পাইয়াছে। তা বদি থাঁকিত আমি প্রতিকাধ্যে বাধা পাইতাম । 

আমার গন্ভবা পথ এরূপ সুগম হইত ন। 'আমার চক্ষুর এই খানবা 

পাপ্ত প্রতি মুহত্ে আমাকে নহাস্থান রাজোর সর্বনাশের নখ নব পঞ্চ: 

'প্থাইত। দিতেছে, ৩৩ তিনি বাধা দিতে আসেন না! 

বাম) অবিবেকী চিহলনের ভগবানের প্রতি এইজুপ অবিশ্থা; 

.ধথিয়। কঃ ন--দেখিভোঁছি, সত্য সহাহ আপনার বুদ্ধিএশ হছছগ্রাছে ! 

নাচ্দনা কা»-ন সেশাপতি মভাশয় ! নিট কাণ। পুণ ভইল, এখনহ 

আমাদের পারিব.* অন্ত প্রহর। আসিতছে | শ্রণাম-- এক্ষণে বিদায় । 

চিহলন দিল সা রামরাজ। ! আমি তামার কাছে বিদায়। মুহা 
পারে অতিথি আম, হয়ত জগতের কাছে এই আমার চির-বিদায়। 
চমিও আমাব গ্রী! ১ নপগ্তাষণ গ্রহণ কর। 

এই সম কক্ষ বধান্থ প্রদীপটা। পপ কারয়। 1শভিয়া গেল। গাঢ় 

(গুমির সমন্ত কক্ষ আচ্ছন কঙগিল। 

ঝামরাজ। ও অপর অভাগথর প্রস্থান করিবার পৃতন্ধ 'একখাগ হরপালকে 

ডাঁকিল। সেপার্খ পরিবগুন কাযা ভড়িঠ কে খাপল--কেন বাবা, 

বিরক্ত কর দুমুঠেও ধেবে ন। যাও বাব।. "মাম বেশ খাড়। 

'জগে লমণ্ত রাত পাহারা দচ্ছি-_যাও-যা?। 

রামরাজ। ও প্রহারদর এস্কান কৰিল। 

, ব্রাত্রি আর এক প্রহর 'অবাশষ্ট। পুনরায় একদল নূন প্রহরী 
আসিল। এই গ্রহশ্বীদগের মধ্য হইতে একজন সুগু হরপালের হস্ত ধারণ 

করিয়া! উঠাইয়! বসাইল। হরপাল চক্ষু মোঁপয়৷ দেখল, প্রহরিগণ তাহার 
পন্িচিত। তাহাদিগকে সেখানে দাড়াইতে বাঁঞয়। খরপাল একবার বেশ 
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করিয়। এদিক ওদিক পেধিয়। লহপ, তৎপরে কারা-কক্ষের অতি নিকটে 

গিয়া ডাকিল, সেনাপতি মভাখর় ! 

চিহলন অন্থস্চ ঘরে কাভল--চরপাল ? 

+রগাল। ক।$ল_-হ, আপনি প্রস্তুত ংউন। হরপাল অতি মু 

'শাধবান করিল। অমনি কারাকক্ষের ছাদ হইতে কতকগুলি ইঞ্টুক 

স্কানচু,ত » ল। আবলঙ্ছে সেই ঝঞ্ধ, পথে একটা মং মুভ সর-সর শব 
কারা ক্ষ এধো নাদিণ । চিভলন খবরে ধীব্রে সেই মই অবলম্বনে 

ছাদেল পর উনি গ্রহের গন্গাৎ গ্রান্তে উপন্িত হইল । অনকা,র 

হাড়াহসা। ভাতদাভয়া দেখিল এক শা গজল, ছাদের সাহত পোভ-বলকে 

আব | “সন্ত গঞ্জ স লম্বন করিস! ।চচলন পারে ধারে ছুদিতলে অবুদিবণ 

করিল: ছতিদ্বারের প্রভগগিগণ হরপালের প্রধত অর্থে বশীভুহ ! 

চিহ্লন অনেক পথ ঘুবিয়া দিখিরা নিকিজে প্রাস্ধ তোবন আমার মাতে 

উপস্থিত হণ চজ্লনের গোভগ্যে ভামন্াখের বিশ্বস্ত ইংগগ্ণও 

গাড় 1৭দ্'মু টড £| সে খিনা বাধাগ্র এবেবারে ম্ভাস্থান গড়ের 

বহিদ্দেঞ্জে আসমা উপাস্থৃভ ইল । কেহই তাভাকে বাধা [দত দুল 

হুইল ন!। 

ভোর হতে আর আঁধক [বলম্ব ন75। চহলন আও ত্রভপদে পার" 

স্বাটে আ সয় উপাস্থন ভলল | দেখিল, হরপালেখ। বন্বোব আত 2৭) 

পারঘাটে এক খানি মকরদুখ নৌক। বাধা? নৌকা কোন আগেোতা 

না; দোয়া টিভলন নিঃমন্দেতে নোকায় উঠিগা বসিল। নৌকা ছা'ড়বার 

সময়ে ধোখল, 'এক অন্ধকার মস্ত আন্তে আস্তে নৌকায় উাঠতেছে। 
চিছুলনের জৎ'পও ঢরু,ছুরু কীপতে লাগিল, সমন্ত শরীরের বত, জল 
হইবার পক্রম হইল। আরোহী কিছু বাঁলল না। নৌকা ছাড়! 
দে সম্কেত করিল। 

চিহলন ভাবিল, আরোহীও বুঝি হরপালের প্রেরিত। তাড়াতাড়ি 
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নৌকা ছ.ডয়। দল এবং প্রাণপণে দাড় টানতে লাগল। ক্ষুত্র লৌক! 

যেরূপ বেগে ছুটিল বোধ হয় ক্যোদয়ের পূর্বেই বন্ছদুরে চলিয়। যাহবে। 

গএওদ্ণ পান্সচ্ছ্োদ 

জল-পথে 

কলে দন ভানতরঙ্গ ভের কারা ক্ষুদ্র ছিগ তারবেগে ছুটিয়াছে। 

৬হলন দাবি; ছ্যাণদণে পাড় টানতেছে | নস ফোলবার অবসর নাই, 

শমজানত গত 2 খায় মুহিবার সময় নাহ, এজ 'চহলন নোকারোহীকে 

এক || 919 দেখে নাহ । ছুই হারে কত গ্রঃন, কত জনপদ এড়াইয়া 

চপ অ ৭৪হ 2195 5ছে1 সভনা নৌকাংগোভা বা।% নক। ভারে ভিড়াইতে 

বালল । ৮.৪: *দ হই হারে ভীদ্ণ অরণ। | নানাতা তায় বহঙ্গের কাকলীতে 

ঝনভীম মুখও ও কহুঠেছে। টিহলন দাড় রাখিয়। একখার শ্রান্তির নিশ্বাস 

পারহাখ করল এব নৌকাবোশ বাজির সুখপানে চাহির্জা সবিন্ময়ে 

বালিল--কে তুম ? 
---হাহ 5 কে আমি! বড় কঠিন প্রশ্ন | 

চিহ্ন এহ অন্ঠুত উত্তর শুনিয়া ভাবতে লাগিল -তণে ক আমি ভুল 

কন্সিলাখ " হবেন এহ্রপালের নীকা নয় ? কাণ্ডে কহিল--দেখ যে হও 

ভুমি, আমি বড়হ বিপদে পড়িয়া তোমার নৌকায় মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি । 
নৌকাপোহ! ব্যক্তি কহিল--ভর কি ভাই! খোদ! বিপন্নের আশ্রক়- 

দাত । তুমি থেশ করিকাছ, খে!দার বিজযনকেঙনেণ তে আশ্রয় 

হণ করিলে |পদ্দ ৩াহার কাছেও 'মাসিতে পারে না। 

চিহ্দন কাহ্ল--আকার প্রকারে তোমাকে যর্ধন বলিয়। বোধ 

হইতেছে । সত্য পরিচয় দানে আমার উতৎ্কঠ| দুর কব । আমি বড়ই বপন্। 
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'যবন” কথাটা শুনিয়! সেই ব্যক্তি বরার স্বরে কহিল-_ষখন কি? 

বিধ্থীকি? অন্ধ! এখনও চিনিতে পার নাই £ সাম্প্রদাক্িকতার 

অহঙ্কারে মানুষ চিনিতে পাত্র না। পশু নয়, পক্ষী নক, বিধাগার স্চষ্টি 

মধো একমা তরদশী জাতি বিগ্ভমান, তার নাম নান্তুষ। অধোগামা 

নর! সমদশিতার ভু শুজে উঠিয়া দাড়াও । চতরার্দকে চাহিয়। দেখ-_ 
উচ১ নাই, নীচ নাই-__-জগতে এক মন্ সামগ্ুন্ত বিদ্কমান | যবন ব' লর। 

নাসক। “কুঞ্চিত করিয়ো। না। 

চিন্জান অপ্রতিভ হইয়া কঠিল ভাম কে? 

নোকারোহ বাক্তি কাহল- ঈশ্বরঞ্রোরত তোমার আশ্রয়দ। 5 

আ।ম, ইহার আধক পরিচয় জানি না। 

_-ঈশ্বরপ্রেরিত মচাপুরুধ ! মানি বড় বিপগ | প্রাথ-তয়ে এদেশ 
ছাড়িয়। চলিয়া যাইতেছি। 

--খোদা আশ্রিতকে বঙ্ষ। করেন। আনার সঙ্গে এস-পান্ভয়ে তার 

জো বাস কর। 

অপরিচিত বাক্তির এইরূপ সহানুভৃতিপুণ বাকা শুনিয়। চিহ্তান 

কহিল --তবে কি তুমি সুলতান সা ? 

হা, আঁমহ সুলতান সাহ। এ নামে আমাকে সকলেই জানে । 

সংসার-ধন্মে অনুরাগবিহীন সব্বতাগী ফকির আমি খোদার নামে গরবার 

ধারণ করিয়াছি । 

কেন? 

_উদ্দেশ্রা, মানবধন্মস্থাপণ । আ'বথাসা অন্ধের হৃদয়ে বিশ্বালের 

বদ রোপণ করিয। একমাজ খোদার সাধ্বভোমখখ প্রাঙপন করাই 

একেম্বরবাদ। স্হাহই ইস্লাম ধন্ম। নাস্তিক আঁবশ্বাসী শয়তানকে 
হনিয়। ভইঈঠে সঞাহয়! দিয়া এই প্রম-ধন্মসংগ্কাপনহ আমার মুখা 

উদ্দে্ত। 
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অপরিচিত বাক্তির এই কথ! গুনিয়। চিহ্লন বাগ্র হৃদন্ধে কহিল -. 

আমি ধর্ম বুঝি না। ধর্মানুরাগের জন্ত তোমার শরণাগত হইতে চাতি না। 

জদয়ে তীব্র অনল হু হু করিয়। জলিতেছে। বড় অপমান -গ্রলতান সাহ, 

বড় জ্বালায় তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। 

স্রলতান সাহ চিহলনের মনের অবস্থ। বুঝিয়। কহিল--খোদার বিজয়- 

কেতনেত তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহাকেও নিরশ ক ফিরিতে 

হব না। আমি ভোগাকে আশ্রয় দিলাম । 

চিহলন আশ্বন্ত হইয়! কহিল -তুমি কেন মহাস্বানে আসিয়াছিলে ? 

তোমারই উদ্দধারার্থে । 

. কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল ? 

খোদা । 

--ছযামি কে? আমার সঙ কি, তা ক জান? 

_জানি। ভুমি মহাস্থান-সেনাপাত চিহ্নন। আমি যুবরাজের 
আদেশে কারা হইঠে তোমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম। 

যুবরাজ কে? 

বশ বাজোর মবরীজ সংসররাশ্রম পরিহা।গ কারয়া এতদ্দেশে 

£স্পাম ধন্য প্রচারার্ধে সসৈপ্তে আগমন কগিম্হেন | 

চিহলন বাগ্রচিন্তে কঠিল- আমি তাহার সঙঠ একবার সাক্ষাৎ 

কারতে চাই । 

-আমি তাভার কাছেই তোমাকে লইয়া বাইতেছি। 

কেন? 

হান এই রাজ্যমধো ইম্লান ধশ্ন প্রচারের লহাক়ত। কবু। 

--ভাহাতে লাভ ? 

যাহ! 919 ত।হাই গাইবে । আসার, রানা, অন্ন আমরা কিছুই, 

চাহি না। রংজ্যময় ধু তার করিতে প!রিলেই আমাদের উদ্দেন্ত সিদ্ধ হয়। . 
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চিহলন আশ্বস্ত হইক্জ। ক।হল--আম যাহা চাবি গাহ। দিবেন কি? 

সহী» তুম হস্পামের শরণাগত, খোধা তোমাকে আশ্রয় দয়াছেন। 

তান খোধা কার্য স্পলন করও |তশিহ ৩৫ সাপ মনঙ্কামনা পুণ 

কাঁপবেন। সগানও ধনরস্রপা রপুণ মহান স্গপার |গামন ভোষার 

কৃতকন্মের সুরার । | 

হঞ্জগত. গাছ পনাষংহ বধশগান থাকিতত এ আশে হম্হাখ 

ধন্ম এরঠাপ সঙজ হহবে না । 

তাহ ধা ২, পাজকে আঠ়।মমে পাঠাহব 1 ওপবুঞ্জ সাহাব পাহণে। 

আনরা হাত অগ্পু,এদে গড় হ্প্তগত কারণে এ পু । আমার সহ কস 

সেম্তধ 1পপ]1দকা এব মত গড় |ধাঞ্য়। ফোগবে। 

--আম আাণপনে আদপনাপ সাহাব) কাব খোঞ-গ্াগণ কেছ 

এ্রকাগ্ে, ৫কহতব। প€পক্ষে আশনার সাহাধা কাগতে অন্ত 5 । 

স্ভন্তমত আকা হন আনানেজ দান হত ০ম সাহস, 

তোমার বঞ্মেপ বন আন অধগতঙ হহয়াছ । জাশগ। গখ বার! 

তুম প্রার্থ, আদঞ। ধাতী। ধুম সাহান্য চাহ০৩ছ, 'আমঞ। সাহাবা 
কারে প্রস্তুত ২হ০১%। ।কগ্ত বেন বেহমানা কাএয়ে। না। 

স্শপথ করিব কি, হজরত ! 

-প্রর়োজণ নাহ তোমার বাকোহ আমাদের থাব। আমঞ। 

তডেনার কথার উপরে নর কাখয়াহ এ-কাধষে। হস্তক্ষেপ করিতে 

চাহিতোছ। 

--এখণে আমাকে ।ক কাঙতে হহখে বপুন। 

--আপা৩৩ঃ আমাধের আস্তানার ০ল। বুখরাজের পাঁহও 
সাক্ষাৎ কর। | 

--আন্তানা কোথার ? 

-ফাকরের আন্ডানার স্থিরতা লাহু। বৃক্ষঙলে, জন-শৃন্ত প্রান্তরে, 
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অথবা নদদীতটে-_স্বিধামত স্থানেই আস্তানা করা হয়। কাল যেখানে 

আস্তান৷ দেখিয়াছ, আজ সেখানে ন। থাকিতেও পারে। 

--নৌকা-পথে আর কত দূর যাইতে হইবে ? 

--আর অল্প দৃন্ধেই কশাড় বন। বনান্তরাজে নৌকাখানি ডুবাইয়। 
প্রাখিয়। পদ-ত্রজে যাইতে হইবে। 

--আপনার নৌকাথান। নড়ই ন্থন্দণ | 

--হা, এমনভাবে প্রস্ত ১ দূর হইছে দোখংল বোধ হইবে, তরঙ্গ মধো 

এক মকর নত্স্ত মত্ত দন্নত কারয়। উটিন্নাছে। এই নৌকান্ন আমি 

অনেক খিপদদন্ল ছাপে গমনাগনন কাওয়৷ থাকি! 

একাকী নভরে মগ।ণত শক্র-পুবাতে গিয়াছিলেন, ধন্ত আপনার 

সাহস । 

প্রাণের ভন কারণে এ-কার্ষো সাহসা হহব কেন? 

_কোনও সামস্তরাজ কি আশনার সহিত লাঙ্গাৎ করিয়াছে ? 

- প্রকাণ্তে নহে, অপ্রকাগ্রভাবে কহ “কহ রাজ। নরসিংভের বিরুদ্ধে 

যুবরাজের কাছে অভিযোগ করিয়াছে বৈ ক! 2 

যুবরাজ কি আডয়োগ শ্রবণ কারয়াছেন ? 

_-পাষগুগণের দমনের জগ্ঠহ তাঁহার এতপেশে আগমন । পুনিবেন 

ন।কেন? তখে তোমার মহ ব্যাক্তর সাহাবা না পাইলে আমর! দর 

হইতে কি করিতে পাবি। 

স্থলতান সাহেরে কথায় চিহলন অতিশয় গব্ব অন্রভৰ করি 

কহিল-_তাহা যথার্থ। আমিও অপমানত, লাঞ্চিত হইয়। মহাস্থান-রাজ- 

পুরীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়৷ আপনার শরণাগত হইলাম । ছলে, 

বলে, কিন্বা কৌশলে মহাস্থানের সর্বনাশ সাধন করাই আমার জীবনের 

মূলমন্ত্র । সুলতান? বাঘমতীর শ্রোতের মত নরসিংহের রাজা টল-মল 

করিতেছে । যে-কেছ সামান্ত চেষ্টায় এখন গড় অধিকার করিতে পারে?। 
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পতনোনুখ বৃক্ষের মূল আমিই এতাদিন ধারণ করিয়া ছিলাম। এখন 

সামান্ত আঘাতেই জা্ণবৃক্ষ ভামসাৎ হইবে। 

--হা, এতক্ষণ জিদ্তাসা! করি নাই ৷ তোমার নাম কি ভাই ? 

_"চিহুলন মিশর । 

না, অন্থ হইতে তোমার নাম মহম্মদ খা। এই নামে তুম 

আমার আস্তানায় মকলের নিকট পৰি/চ৩ ভইবে। হিন্দু নামে পরিচিত 

হইলে ইস্লাম-দৈনিকগণ তোমাকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে ন। 

- জনাব! আজ চিহলন মিশ্র মারল। আপনার অনুগত সেবক 

মন্কম্মদ খা! সম্মুখে দণ্ডায়মান । যাহা কর্তবা হয় আদেশ করুন। 

_"মহক্ষদ! ভাই! আজ যে তুমি আমাকে কত সুখী করিলে 

তাহ। আর কি বঁলব। অগ্ত হইতে তুমি আমাব অন্তরেব একস্থান 

অধিকার করিয়া রভলে। তোমার মঙ্গলসাধন আমার এ-লীবনের 

প্রধান কর্তব্য। আর বিলম্বে কাজ নাই, এখনি নৌক। ছাড়িয়া দাও। 

তোমার অন্ুমন্ধানে চত্রর্দিকেই চর প্রেরিত হইবে। এখনো আমর! 

নিরাপদ ম্বানে পৌছিতে পারি নাই । 

নুলঙানের আহের নৃতন অনুচর মহম্মদ খ। পুনরায় নৌক! ছাড়িয়! 

দিল। মত্গ্;কার নৌক। পধনগঞিতে হেলিয়। ছুলিয়া ছুটিল। 

ব্বোড়স্ণ পাঁিচ্্ছেচে 

মন্ত্রণাগার 

মৃঞাগতর। এক নিইহ কঙ্গে বছুমুলা আসনে মহারাজ পরশুরাম 

বাসা আহছেন। আহার সুখকমল চিন্তাক্রিই। অদূরে রাজকুমারী পৃথক 
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আসনে বদিয়। কত কি ভাবিতেছেন। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করির়। 
রাজকুমা:ী কহিবেন-পিত। ' আমা কি জিজ্ঞাস! করিবেন? 

মহারাজ পরশুরাম তনগ্রাত্র মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন--ম। ! 

তোমাকে যাহা ধলিবার জন্ত তোনাণ মভাল হইতে ডাকিলাম, তাহ! ভুলিয়া 
যাইতেছি। বয়দেখ 'দাধ। যেকপ সময় উপস্থি 5 ভইপাছে, তাভাতে পূর্বের 

সেই বণবক্রম কিনাইা আনিতত পাগল আগ হয়। কাল ত কাহারও 
কথ! শুনে ন।! ।9ঙ্লন কারার 5১০ পঙ্সারন করিল, সেগ যে মঙ্গলের 
কথ! নয় হাহ)  বুবিতেই পাবিভেছগ । মা: আমি বৃদ্ধ, এই জরাজীর্দ 
দেখ হয় ধন বাধন প্মন এ। কবে 2 ভাবির দেখ, লক ঝাজপুত্বের 

'পাঁতভূম্বসূপ বিণ নরপিংতের রাজত্ব কে বক্ষা করিবে? তাই ভাবিতে- 
ছিলাঘ, “তামার পার কাপন। রাজভাব জামাভান্ব কনে অর্পণ করি। 

শুভদেখী আমার সমস্ত শাক ৬৭৭ করিয়। গিয়।ছেন। 

শালাদেবী কিন নাঝ।' ব্াজোর মলের জগ্ঠ বাহ উচিত মনে 
কনেন, তাহাই কারবেন। রী 

মহারাজ পরশুরাম স্নেহাত্রন্বরে কহিলেন _বিজয় সিংহ রূপে গুণে 
অতুলনায় ; ভাবি্ছি, তাহার করে তোমাকে অর্পণ করিলে, সমস্ত বিষয়ে 
একগ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি। 

শীলাদেবী মস্তক অবনত করিলেন। রাঙা কহিলেন--ম। | 

লঙ্জা করিয়ে! না। তোমার গভধারিণী থাকিলে, আমি তোমার কাছে এ. 

প্রস্তাব করিভাম ন। তুমি আমার একমাত্র ছুহিত। ৷ তোমাকে সৎপা্রে 
অর্পণ করিতে পারিলেই আমি নাশ্চন্ত হই। 

রাজকুমারী মাথ। হেট করিয়া সলজ্জভাবে কহিলেন-_-বাব৷ ! 
মহাস্থানের মঙ্গলের জন্ত, ভাই বাজেন্ত্রের জন্য, যাহ। কিছু বলিবেন, আমি 
তাহাই করিতে প্রস্তত আছি । কিন্তু এখন ত সে সময় নয়। 

রাজা সোম্বেগে কহিলেন__ফেন মা! 
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রাজকুমারী কহিলেন--আর এক নূতন সংবাধ শুনিলাম। এক ছূরধর্ঘ 

মুসলমান অগণ্য বাহনী লইয়! মহাস্থানরাজোর প্রান্-সীমায় উপস্থিত। 
এখন সমস্য কর্তব্য ফেলি। সেই দিকেই মনোযোগ দেওয়। কর্তব্য । 

চিন্তা নাউ বাবা । থাল্তাপাত নহাপ্রান-রকঙ্ষায় প্রতিজ্ঞ।ণদ্ধ। 

মভারাঞ পনুগুরাম আন্ত হই! কহিলেন উত্তম, এই সব বিষয়ের 

একটা “কনার। হইলেই আমি (তামাকে পাজ্রঞ্ক করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। 

ইহাই স্ুমুক্তি। 

এই বালয়। তিনি বিষয়াস্তপের অব ঠাবণ| কৰিয়। কভিলেন_মা' তুমি 

প্রজাগণের অভিত ও বালে জবা জানিবার গন্ত ওপ্ুচর নিধুক্ত 
কারয়াগলে। সই গুপুচর |ক ফিরিয়া আসিয়াছে " 

শীলাদেবী কাঁলেন--ই। বাবা 1 প্র ফিরিয়া আসিয়াছে । 

রাজা মোতনুকচিত্তে কহিণেন--গু৭ু৮র কি সংবাদ দিল ম। ? 

শলাদেবী কহিলেন--সংবাদ শুভ নয় 19৮, ধরেজ্ মর আগেক সামস্তু- 

মাজ। গুতানের সঙ্গে গোপনে সাম্গাৎ করিতে গিয়াছে । 

রাজ। ব্যএ হইয়া কহিলেন--সলতান কে ; 

শীলাদেবী কহিলেন-__সাহ সুলতান মুসলমান ফকির সেই ছূর্দাস্ত 

দরবেশ সসৈন্টে রাজোর প্রান্ত-সীমায় শিবির সনিবেশ করিয়াছে । চরমুখে 
শুনিলাম, 'আত্রেশী-তারবাসী গ্রঙ্জাদিগের প্রতি অত্যাচারের সী নাই । 

তাহার। প্রাণভয়ে ঘরবাড়া ফেলিয়! পলায়ন করিতেছে । 

মহারাজ পরশুরাম হতাশভাবে কাঁহলেন _সামস্তরাজগণ গোপনে 

স্বলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে! কারণ কি? তাহার! 

মুসলমানের সাহাযো কি মহাস্থান রাজ্য ধ্বংস করিতে চায় ! 

শীলাদেবী কহিলেন--পিতা! শুধু তাহাদের দোষ নয়? সশস্ত্র 

গ্রহরিবেষটিত রাজ-কারাগার হইতে সেনাপতির পলায়ন অন্ভুত নয় কি; 

এই বাজপুরীর ডলে তাহাকে সাহায্য করিল-_কাহার সাহায্যে সে পলায়ন 
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করিতে সমর্থ হইল! সে-সব কথ! ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এই 

রাজভবনের চৌকাঠগুলিও যেন রাঁজাণ বিরুদ্ধাতরণ করিতে সাহসী 
হইয়াছে। 

রাজ অসহায়ভাবে দীর্ঘানশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন--ম1! প্রতিহারী 

এখনও কফািরতেছে না কেন? সেনাপতি আসতে খড়হ বিলঙ্ব 

করিতেছে । 

থালদেবী কাঙলেন -& যে বাবা । চিনি আসতঙেন। 

সনাপাত মান্। মারা ও মন্ত্রী পুওু“'ক উভয়েই *ন্তরণ। ভবনে 

প্রদেশ করলেন । 

এরজহনারী কহিলেন- আমি এখন আসিতে পারি, বাবা ! 

ব্জ। কঠিগেন -হা, তুমি যাও। 

পাঁদ*'লাপী প্রস্থৎন কারিলেন। মী ও সেনাপতি রাক্ষাদেশে স্ব স্ব 

'আমনে উিশবেশন কাগিলেন। গাজ। জিজ্ঞাসা কারলেন- প্রেরত গুপ্তচর 

ক সংবাদ দিল পুগুপাক! 

সংবাদ [বশেষ সন্তোষজনক নয়। শুনলাম মাধবগ্গাণ-নন্দন 

হবগাণ অংব্রেয়ী-তীরে শক্রশিবিরে উপস্থিত । 

-মার কোনও সংবাদ নাই ? 

_ সুযোগ পাইলেই সুলতান সাহ সসৈম্তে মহাস্থান-গড়ে উপস্থিত 

ক₹ইবে। 

-_গৌড়ে বাছ!-বাছ। সৈম্ত প্রেরণ করা ভাল ভয় নাই। যে-সব 

সৈম্ত এখন গড়ে অবস্থান করিতেছে, তাহার। চন্দনের বশীভূত, 

তাহ্থাদিগকে বিশ্বাস করিতে পার! যায় না। এখন একমাত্র ভবস৷ মোবাদ 
"আর বিজয়ের সৈল্যর্দল। 

মোরাদ কহিলেন-_গুনিলাম শত্র-সেনা অদংখ্য । কেখল আমাদের 

সৈন্যবল লইয়া! শত্র-সেনার সম্মুখীন হওয়া! সম্ভবপর নয় । এমত অবস্থায় 
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আত্ম রঙ্গ'ন উপণ্র না ক্রিয়া ভর্রিহর সিহাক গৌডে পাঠান উচিত 

হয় নাই। 

মন্দী কহিঃলন-পুর্দে এ সংবাদ ছানিতে পারিলে পঠাইভাম ন|। 

গত বিয়ের অন্ুশেচদায় কাণক্ষয় করা বুধ এনদণে কর্তব্য নির্ধীরণ 

করুন। 

দোবাদ কহিলেন ভুয়া )কি ইহার আমার থে নান আছে, 

ভাভাতহ: হান গর মউড়। হতে 95) কি আগ বিগ পাইলে 

স্ুৃবিধ! ভই ভ। 

ঝাড় কাঙডনেশ ঘোরাদ । মগ জানানিনাকে সগ্থ 
পি 

পি টি কয়া বশীভূত 

কাবার টা কক উহরা শশ্তত। আ্বাক্কার কাওয়। প্রাণ ণে কাজ 

কারলে বেধ হয় আব আধক সৈম্তের আবব, তই: এ ধেমন ? 

_ মহারাজ! জামার চেষ্টার ক্রুট। নাই 1 বিএ নি আর একটা 

নৃতন চৈগপল গঠন করিয়া লহ চন | দীপ বে) তান, মান্দা, 

ধীবর "৩ নিযশ্রেণীর হিন্দু জাত লইয়া বেশ এস চৈন্বন গঠন 
কারয়াছেন। ইভংগা বেমন সাতপাঁ, তেমাঁন নি মরণ উদ্বারচেতা। 
আমার ধন ২য়, সে-সব পেস্তের তৃ্নান্, মহাধ।ন-সেল। আত নগণ্য। 

কাধ্য দে'খয়া এক-একবাত্র মনে ভয় তাহাদিগকে গড় হইতে 

বিতাড়িত ক!র। 

সেন'পা 5! সাধ্যমত ০ষ্টা কর, যদি না হয়, শেষে হস্তপদ 

শৃঙ্খলাবদ্। কয়া এক এক দছুরাত্ব'কে হস্তিপদঙলে নিক্ষেপ কর। বুদ্ধ 

বয়সে চিহলন আমাকে যে শিক্ষ। দিয়াছে, তেমন শিক্গ। জীবনে কখনও পাই 

নাই। মন আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না। 

পুগুরাক কহিলেন-মহারাঞ * গেড় হতে আর এক সংবাদ 

আসিয়াছে । 

কি সংবাদ! 
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_ভয়গালদেধ কয়েকটা নগন্ত ছাড়িয়া দিয় (৬মন্তু 'সংনর সঙ্গে 

সন্ধি করিতেছেন । 

সন্ধি কান কি এরূপ সান্ধ “য পরাজয়েরই নয়া । 

প€€17 ক ,হলেনশ *বে, হম সেন এপনছ সম্মত ৫য় নাই | ভাহাৰ 

উদ, গৌ-সি-ভদন একেবারে হস্তগত *রা। 

(সন।পাত ফাহাহন-অঙি হউক, কাল হটক, গৌতেব গিভীসন 

পতবশ্ত্র ভদ্গঢ় ৪ হইবেহ । একমাহ আয়াটাহ দেবের জাখাজোর পতি 

দৃষ্টিং'ন৩[হ চা তু ন কারণ । 

রং. । বাতেন নাত 'গাত ৫ চায় পায়াদল নাই । এখন 

(কিম মহ)গানের গৌরব পক্ষ) ১য় ভাহারত উপা় চিন্তা কু 

সেনাগা৬ ঝানেশন এখনকার প্রথম কর্ভবা, শক গোনুর গাভবিধি 

ল্দা ক.) দ্বহায়। বাজকোফ প্রত অন শঞ্চয় করা) 

তত, তপু আনা সংগঠন পল 2 ভতায় বাবহ। আম 

কারা | মঙ্া মহাশয় যথাসম্ভব অর্থ স্ংআহে মনোষোগ দান 

কণ'শ। 

চন ক।লেন চিন্তা কারক ন। সেনাপতি! রাজ ভাভাবে শ্রভৃত 

অর্থ সঞ্চিত আছে। 

_উত্ভম । বঝিয়াছেন মন্ত্রী মহাশয় এই ব্াজাবাসা সকলে 

অর্থের দাস-_-%ু2দে2 |খ্যয় (কেহই নেমষকের গোশাম নভে | আবার 

অর্থ পাইলে খিশ্বীনঘ।তকতা কগিতেও কুষ্ঠিত নহে । 

বাজ। বস্্রগঞ্ভীর স্বরে কাহলেন- মোরাদ। আমার আদেশ শ্রবণ 

কর।, [বশ্বাসবাতকগণকে আগামী কল্য প্রভাঙে, বাজহস্তাখ পদতলে 

দ্বলিত করিবে। 

সেনাপতি কহিলেন-_-ষে৷ হুকুম । | 

মহারাজ পরগুরাম ক্ষণকাল নীরব থাকিস রুঙ্ধরোঁষে কঠিলেন-- 
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জর আগামী কল্য প্রকাশ্ঠ দরবারে বন্দী প্রহরী কয়ক্ছনের সমুচিত 
দণ্ড-বিধান আমি নিজে কত্রিব । 

সেনাপতি কহিলেন_ মহারাজ ! একজন স্ত্রী-বন্দিন' আছে 

রাজ! অবরুদ্ধ রোমাবেশে কহিলেন__-ও) বিশ্বাসঘাতিনী মতিয়! | 

তাহার বাংন্ত! রাজকমারা শীলা দবী করিবেন। 
সেনা''তি কতিলেন--উত্ভতম ! 

রাজ! হৃদয়ের বাথা চাগণ দিয়া কভি'লন--গুপুভাবে শবু-সৈন্তের 

গান্বিপধি লক্ষা করিতে কাহাকে পাঠীহতেছদ সেনাপা 5 " 

সেনাপাত কছিলেন -মহারাজ ' আমার প্রিয় শিষ্য দিতণর খাঁকে 

পাঠাবার খাব” করিয়াছি । 

মহারাজ পরশুরাম কভিলেন--তমি যাঙাকে বিশ্বাস কর হাহাকেই 

পাঠাতে পার । এই বলিয়। খান মন্ত্রার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক.ভালেন-_ 

ভাহ' হলে উপস্থিত সন্ভা লঙ্গ কব যাইঠে পারে । কেমন অঙ্গ । এবিষয়ে 

তোমার আর ভ কিছুই জি্তান্স নংই ? 

মন্বা কহিলেন-_অগ্ভকার ম্ "আবু নাই। আমি গ্রয়োজনমত 

জিজ্ঞাস। কর্িয়। লইব 

ররাঙ্জা কতিলেন-মন্ত্রী। তোমাকে সরল পাইয়া, চিহলন চোমার উপর 

(বশ একচাণ চালক়াছে। পুগুরীক 1 রাজকার্ধ। বড় দটিল, খুব 

সাণধানে কার্মা কারিয়ে।। 

মন্ত্রী পুগুরীক আধোবধনে ঝহলেন। রাজ! গারোঁথান করিংলন। 

সেশাপতি কুঁণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কেবল মন্ত্রী পুণগুরীক 

কাভার অপেক্ষায় সেহন্থাানে বমিয়। রহিলেন। 
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বিচার 

আজ বস্বাসঘাতক গ্রহরাধিগের বিচার হইবে । এক্সন্গ সকালবেল! 

তইতে রাজমভায় লোক-সমাগম আরম্ভ ইহয়াছে। ন্রাজসভার 

কাধ্যশনব্বাহকগণের ব্যপ্তঠার সামা নাই। টা।গাদকেহ ই।ক-ডাক 

এবং গাঁজক্ল্মচারগণের সাবধান পধাবেক্ষণ । যথাপময়ে মহাণাজ নবাসংহ 

পগস্ুর,'ম রাজসঙ1॥ টপান্কত হহলেন মন্ত্রী, সেনাপাত ও অস্তান্ত 

সভ।সধগণ ঘে-য/হার নারদ আসনে সমাসীন। রাজা বজগম্ভার স্বরে 

আদেশ কারলেন বন্দীদগকে আনয়ন কর। 

মগ্রা +এজোতড় ক'হলেন-_নহাবাদ ! আমার বিছু খন্জধা আছে। 

রাজ! ক।ভলেশ --পরে শুনব, অগ্রে বিচ শেষ হক | 

সেলাপাডি ধগুয়মান হহয়। কাহলেন-_মভারাজ ! খাজমকাশে আমিও 

কিছু নিখেধন করিতে ঢা।ত। | 

রাজ! রোব-কটাক্ষ করিয়া কভিলেন- তন আবার ;ক বালিবে? 

_ মহারাজ! আপনি গ্তারপ ব্ায়ণ, সথ্ম বিচারক । 

-সেনাপতি ! বুথ। বাকাব্যর করিয়। আমা সময় নট কারয়ো। ন|। 

বন্দাদিগকে হাঞ্জির কর । 

কিয্ৎকাল মধোহ হস্তপদশৃঙ্খলাবঞ্ধ রামরাজা ও অন্তান্ত বন্দা 

সকলকে লইয়। কার।ধ্যক্ষ উপস্থিত হইলেন । 

রাজ। সেনাপতিফে জিজ্ঞামা! করিলেন বন্দী চিহ্লনের কারাকক্ষের . 

দ্বারে পাহারা! দিবার ভার কোন্ টন ককে অর্পণ কারয়ালে ? 

লেনাপতি খোরাদ দণ্ডারমান হইয়। করজোড়ে কাঁহলেন-_বশ্বতত 

সৈনিক রামনাজাকে । কিন্তু রামরাজ1 নির্দোষ * 
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গে'ম!ধোৰ স্প্রমাণের পুর্বে, তুমি কেমন করিয়! জানিলে বাম- 
রাজ। নির্দোষ ? 

_ মাঙিনা করন হহারাজ ' ব্বামরাজার এ মুখে বিশ্বীসঘাতকতার 
কোন টি ন্ ৮1 [71585 নং। 

র। চিহলন 'গামাকে সে- শঙ্গণ দিলা 

গ্য়াঙ্গে। হাই যদি না হইত মোরাদ । তাল হইলে এ বুদ্ধ খয়সে 

পহী শেক দগ্ধ হইতহ ভইত না? বঝমনাজা বীর" রাদরাঙ্গা সৈহক, সে 

সোনম ভয় করিয়াছে । তাহারই অমনোযোগিভায় বন্দী কারাগ 

হইতে গলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে! এজন্য সম্পূর্ণ অপরাধী 

রামরাঁকা। 

রড, বলা গিণের প্রতি দর্টিপাত কবিম়! কহিলেন--বন্দিগণ 1 ভোমরা 

অপর!ধ 'ক নুনিতে পারিয়ান্ ? 

রিনি টন্তর কবিলেন-লা মহারাজ বুঝিতে পারি লাই । 

রাজ শে কা কহিলেদ-তবে শোন, কামরাজা ! তুমি তোমার 

এই সব সহ্ব্রপংণর সহিত মিলিয়া রাজ.দ্রাহী চিহলনের পলায়নের পথ 

মুক্ত করিয়া দিয়াছ 

রামন্রতীব চক্ষু অশ্ষ»বাক্রান্ত হইল । সে গদগদ কঠে কহিতে লাগিল 

-" মহারাজ ।.ভায়ের চক্ষে, ধন্মাধিকরণের চক্ষে আমি সম্পূণ দোষী । কিন্ত 

ধঙ্ঘ জানেন, 'বধাভা জানেন আনার মনে পাপ আছে কি না। মহারাজ! 

পুজ ন্লেভে আম'কে এতদিন পালন করিয়। আসিয়াছেন, হস্তে অন্ত্রবিদ্ধা 

শিক্ষা! দান করিয়াছে ন, সেই অধিকারে একটা কথা বাঁচতে চাহি। আমি 

জানি এপ অপরাধে চরম দণ্ড--প্রাণদণ্ড। আপনি রাজা, প্রাতি- 

পাজক, আমার অন্ত্রগুরু ; আপনার আদেশে যদি ৭ যায়,তাহাতে আমার 

বিন্দুমাত্রও ছুঃখ নাই। মহারাজ! এ অকিঞ্চিংকর জীবন অনেক দিন 
হা পায়েই উৎদর্গ করিয়াছি। আমার একনিষ্ঠ হৃদয় আমাকে সাস্বন৷ 
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দান করিতেছে । কিন্তু এই ছুঃথ ব্রহিল, জলাটে কলঙ্কের কালী মাখিয়। 

ইহসংসার হইতে বিদায় হইতোছ। 

রাজ। বান্ত হইয়। কহিলেন -_ব।মরাজ! ! প্রীত, বিশ্বাস 'ও মেহের 

প্রতিদান তোমর। আমাকে বিশেষক্ধপেই দিপ্নাছ | তোমাদের অএঞরজল আর 

আমাকে প্রহারত কারতে পাত্রিবে ন|। 

রামরালা অঞ্রুপণ কণ্ঠে কহিল-_মহারাজ! আম প্রাণ ভিক্ষা 

চাহ না। [কত্ত আমার অপরাধে এঙগুাল |নরপরাধ বার জীবন 

থায় কেন? যে দণ্ড হয় আম গ্রহণ কারতে প্রস্তত আছ। মহারাজ! 

ইহা!দগকে ুক্তি দিন্। 

সেনাপতি কাঁহলেন__মহারজ ! এই ধম্ম।ধিকরণে-_মহারাজের দয়ার 

রাজ্যে মাজ্জনারও স্থান আছে। ক্ষমা করুন মভারাজ ! ক্ষুত্র পিপীলিকা! 

বধ কারিয়। রাজ্যের উন্নত সাধন হইবে ন!। 

রাজ! উদাস স্বরে ক'হলেন বল দেখি সেনাপাত! চিংলনকে কে 

খুক্তিনান করল ? 

কাল তাঙ্াণে মুক্ত 1দয়াছে মহারাজ । কাল পুর্ণ হইলেন্আপানই 

মে আপনার জালে আবদ্ধ হইবে। নির্দোষ গ্রভুভক্তগণের শোণিতে 

মহাস্থানসিংহাদন করু'ষ৬ করিবেন পা । 

- সেনাপতি ! বুদ্ধ অ!'ন, আমার দৃষ্টণাক্ত তত প্রথর নয়। আমার 

পরম শন্র আমারহ 'অনে দেহ পরিপু করতেছে । অথচ এতাঁদন আমি 

তাহা দেখিতে পাই নাই । মহাঙ্ানের প্রধান অমাজা এক অরলপ্রাণ 

ব্রাহ্মণ ।-- সেনাপতি ! তুমি কি গড় শত্রশুন্ত করিতে পার নাঠ বিছ্রোহি- 

গণকে হল্তিপদতলে ধলিত করিতে পার ন1? 

স্থির হউন মহারাজ! কুচ'ক্রগণ কতদিন আনাদের চক্ষে ধুলি 

দিতে সবর্থ হইবে! ভাহাদের কাল পুর্ণ হইঞ্জ। আহিতেছে। 

সেনাপতির যুক্িপূর্ণ কথায় রা” অ:পন্ত হই। কহিখেন--দেনাপতি! 
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চিহলনের অনুপন্ধান কর। চতুদ্দিকে চর প্রেরণ কর। কাল 
বিষধরূকে বিগ্াস নাই। 

সেনাপাত কাহালেশ--মহারাজ ! আপনার আদেশের পুর্দেই আমি 

সুদক্ষ চর পপ্ররণ কাঁরয়াছ। ও শাপ্রহ দ্রবাআ্মার পাপের সমুচিত দও 

বিধান কারব। ১ ক 

সুজা "1৩ক্দ্ধ রো।ষাবেশে কহিলেন__নাধবপালকে ।'বশেষরূপ শ্বাস 

কারঙাম। সামন্তশ্রেষ্ঠের গোরুমন্জ আসন তাহাকে পুরক্কীর দান 

করিয়াছলান। বৃদ্ধ বসে সে-ও বিখ।লঘাতক ৩। খ।রতে আব্ুস্ত কারয়াছে। 

বাজ! মাধধগ দণ্ডের বাবস্থা আমি কারয়। র।খিরাছ। 

-এধর সম্বপ্ধে ভোমরা কি বাঁলতে চাহ ? 

।নগপরাধ বনাদিগকে মুক্তির জাদেএ |দন্ মচারাজ ! 

_ামপাজাকে তোমার নির্দোষ বাঁণগা ধারণ! ? 
--ই| মহারাজ! বামরাজ! নিদ্দোষ। 
--আচ্ছা, ৫ামাদদের অনুরোধে আ৮ বন্দীদগের প্রাণাভক্ষা। 

দিলাম ।. 1কন্ত জা!নয়া রাখ রামরাজা! চোমরা যতদিন কাধাদার। 

আমার মনে বিশ্বাম না জন্মাইতে পার, তশাদন, তোমাদের প্রতি 

পৃর্বের সেই অটল বিশ্বাস নরসিংহের অন্তরে |ফরিয়। আিবে ন|। 
রামরাজ। ছলছল চন্ষে কছিল মহারাজ! আমায় প্রাণদণ্ডের 

আজা দিন্। 

কেন? রর 

- মহারাজ! অবিশ্বাসী জীবন লইয়। ধরাধামে থাকিতে চাহি না। 

মৃত্যুই আমার চরম শাস্তি। আমায় শান্তি দিন্ মহারাজ ! 
_ সৈনিক! এই তোমার চরম শাস্তি। দৈব অভিশাপের মত 

আমার অধিশ্বাস বহন কর,--অন্গতাপের শতবৃশ্চিক তোমার হৃদয়ে দিবা. 

যাঁমিনী দংশন করুক । 
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রামর।ঞা রোরুগ্ধমান কণ্ঠে কহিল- প্রভু! পিত। ! আমায় দও 

দিন্--মৃত্যুাদর্ডের বিধান করুন। এরূপ দণ্ডের চেয়ে মৃত্যুও আমার পক্ষে 

শতগুণে এ্রেম্ঃ। মনের আবেগে রামরাজ। কাণিয়। কেলিল। 

সেলাপা৩ বন্দী'দগের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন-মৃতার 

জন্য বাস্ত কেন ভাহ! সৈনিকের জীঝন-মরণ একই কথ|। 
প্রভুভক্ত পাখরাঞ।! হম ক বুঝতে পাঞতেছ না--মহারাজ এঠ 

ব্যাপারে ।কদ্ধপ খতন ভোগ কারতেছেন। 

রাঁভ। 1।।থ5 স্বর কাহলেন- পামরাঞ।! মি আমার অন্তরে ষে 

বেদনা দন কয়া, ৫৫মন যাওনা জীবনে আর কথনে। অগ্ুভব করি 

নাহ। ঠাম নাসের নাদের অধমানন। ক!পয়।ছ, শিক্ষাকে বার্থ 

কারয়াছ। 

রামগজ। মহারাজের পদধুলি গ্রহণ কারল। 
বা। কাঙপেন-মভাম্থানের একনিষ্ঠ সন্তান! তোমগ। খাকিতে 

আগ দহাথ।নেন এহ' দশ| কেন? মহাস্থান পাজো অমঙগণ-রাশি নুত্তিমান 
হইয়। আ।সঙতেছে কেন? পুত্র! প্রাণপণে আবার এ$ রফজ্যে শান্তি 

প্রতিষ্ঠা কর, এহ জরাজীপ বৃদ্ধ তাই দৌঁখয়। মৃহ্যুর কোলে ঢলিয়। পড় কু। 

রামপাজ। কাহণ-_নহাখ্।জ ! কলঞ্ধ-মাথ| "প্রাণ মহাস্থানের জন্ত রক্ষ। 

করিলান-_-45 শেপ বক্ষে লইগ। আবার কনম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম । 

কন্ত প্রো. যে অমূল্য রত্র আঙ হারাইলাম, শতখার মরণেও আর, 

তাহা ।কারঞজ। আ।সবে কি? 

রাঙা সহ।নুভু!তর খবরে কহিলেন-_ছ:খিত হুইয়ো। না! রাম! কঠোর 

কর্তেব্যের অগ্রোধে পুত্র-ন্গেহ বিসর্জন দিয়াছি। 

--মহাাজ! আমি সেজন্ত হুর্খত নহি। এ আনার অলঙ্যনীয় | 

বিধিলিপি | তাহা না হইলে, বিশ্বাঘাতকগণের হস্তে বন্দীর ভার অর্পণ 

করিয়। আমি বিএম করিতে যাইব কেন? পাঁপষ্ঠ চিহ্ন পলায়ন করণে 
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সমর্থ হইবে কেন? চিহলন আমাফে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়া গেল। 

যদি কখনও সময় পাই, তাহার হ্ৃদয়-শোণিতে এ অপমানের প্রতিশোধ 

লইব। 

রাজ মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলেন-_মন্ত্রী! 'বিগাসঘাতিনী মতিয়ার 

কফি ঝবস্থা কারব £ ৃ 

মন্ত্রা কহিলেন - স্ত্রী হতা। কন্রিয়া কাজ নাই । এইরূপে কারাগারেই 

তাহার পাপ জীবনের অবসান হহক। 

রাজ! কহিলেন-_উত্তম ! সেনাপাত ৷ মন্ত্রণা-ভবনে চল, গৌড় হইতে 

গুগুচর ফারয়। আসিল। 

সভাতঙগ হহইল। রাজা, মন্ত্রী ও স্নোপাতি সমভিব্যাহারে মন্ত্রণাভবনে 

গমন কারলেন। 

অস্টালশশ পলিচ্ছেদ্ 

ধাবরালয়ে 

নিক্ন খনস্থলীর মধ্য দিয়। এবাঙ্গণী করতোয়। উধাও ছুটিয্নাছে । 

ছুই তাঁর ঘন তালবনসমাক্চ্, মাঝে মাঝে গ্রামা ঘাট । মধো মধো 

ছুই একখানি পর্ণকুটার পনিদৃষ্ট হয়। একদা বৈকাজে এইরূপ এক 

কুটার-মধা হইতে এক নবমবষীয়। বালক! বাহির হইল। তাহার হন্ডে 
একটী সুন্দর পাখী। বালিকা অংপন মনে পাধীটাকে কত কথ৷ 

বালল--কত আদর, কত হ্গেহ, কত মিষ্ট সম্ভাষণ করিল; তার পর পাখাটা 

* উড়াইয়। দিল। পাধী আকাশে উড়িয়। গেল দেখিয়া, বালিকা আকাশ 

পানে চহ%। অভিমানের শ্বরে বলিল, “খোলা হাওয়ায় গান গাম ধরতে 

গেলেই ভুলে ঝান্ কেন? 
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বালিক। উজ্জল শ্তামাঙ্গী ; মুখ.চোখের গঠন মন্দ নহে। মব্তকের ভ্রময়- 

রু্ কেশদাম আযত্ববিন্তস্ত । পরিধানে সাধারণ লালপেড়ে সাড়ী। এই 
চটুস। বালিকার নাম শ্তামা। শ্টাম৷ পাখীটা! উড়াইসস। দিয়! আফাশ- 
পানে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে পশ্চান্দিক হইতে কে ভাকিল-_ 
প্তাম। ! 

বালিক। বলিল__যাই বাবা ! 

তীরে একটা মুখকলদ গড়াগড়ি যাইতেছিল। তাড়াতাড়ি কলসটা 
কক্ষে ভুলি! শ্যামা ঘাটে নামিল এবং কলস ভরিয়া লইয়! ত্বরিত পদে 
কুচীরে গনন করিল । 

গ্তামার পিতা ভৈরব জাতিতে ধীবর। সামানত এই পর্ণকুটার, 
বন্ধনের জন্ত একখানি ছোট চালা _কয়েকটা ঘটা বাটা তৈজসপত্র লইয়্াই 
ভৈরবের গৃহস্থালী । শ্যামার শ্বহস্তমাঞ্জিত পরিষ্কত অর্ননে একখানি 
অর্ধছিন্ন মাছুরের উপর খসিয়। ভৈরৰ ধূমপান করিতেছে । শ্যামা জলপূর্ণ 
কলস গৃহ মধ্যে রাখিয়। বাবার কাছে আনিয়া বসিল। ভৈরব বলিল-_ 

মা! য| বলেছি, সব তৈরি করেছিস? - 

--হা বাবা! চিড়ে ভিজিয়ে রেখেছি, ছুধ জাল দিয়ে দিয়ে ঘন 

আটা করেছি। 

--বেশ, আমার লক্ষী মেয়ে ! 
_-কই বাব! প্লাজা ত এল না। 

-আস্বে বইকি। আস্বার কথ আছে; তবে বিলম্ব হচ্চে, বোধ 

বিলগ্বের কোন কারণ আছে। 

--ই। বাবা! রাজ! আস্বে ॥ হাতী-ঘোড়। লোকজন আস্বে না? 

- পাগলী মেয়ে! রাজ! যদি হাতী-ঘোড়া, লোক-লম্কর নিয়ে আসে 
শবে আমন তাঁকে কি থেতে দেব? 

_-কেন হুধ আছে, আমি চিড়ে ভিজিয়ে রেখেছিঃ। 
৭ 

। শু 
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--হা! পাগলী ! ও-সব কি বড়লোকে খায়? আর আব্নরা কি অত 

লোককে খেতে দিতে পারি? 

_-খাঁয় না কেন বাবা! ও, বুঝেছি, আমর! কাঙ্গাল--তাই আমাদের 
বাড়ী রাজার খেতে নাই। 

_-খাবে না কেন মা! বিজয় সিংহ কাঙ্গালের রাজা, যে তাঁকে ভক্তি 
করে, আদর করে ডাকে তিনি তারই বাড়ী যাঁন। বিদছ্ুরের ক্ষুদ- 

কুড়োও তিনি খেতে দ্বণা করেন না। 

-বাজা কখন আম্বে বাবা! সাঝ হয়ে এল ষে। 

_ চুপ. কর্, এ দেখ্ রাজ আস্চেন। 
শ্তামা উদ্ধশ্বাসে ছুটির। রাজার কাছে গেল। ব্রাজার বেশ-ভূষা 

নিতাস্তই সাধারণ। রাজার সঙ্গে লোকজন, হাতী-ঘোড়া নাই, 
পান্ধী, মিছিল নাই। পরণে শাদ। ধুতি, তাও আবার মালকোচ। 

দিয়ে পর; গায়ে শাদা কোর্তা, মাথায় উষ্ধীষ, তাও চগ্ধধবল। 

জরি-কিংখাবের পোষাক নাই, মাথায় চক্চকে-ঝকৃঝকে কিরীট নাই, এ 

কেমন বাজ! ! 

স্তাম। বড় আশ। করিয়া বাঁজ। দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু দেখিয়। সন্তুষ্ট 

হইল না। রাজার পশ্চাৎ ধীরে ধীরে তাহার বাবার কাছে গেল। 

উঠানের একপাশে মুখখান। ভারী করিয়া বসিয়। পড়িল। আগন্তক 
ব্যক্তিকে রাজ বলির তাহার বিশ্বাস হইল না। ভাবিল, বাব! তাহার 

সঙ্গে তামাসা করিয়াছে; সে মনে মনে পিতার সঙ্গে মস্ত রকমের 

একট! আড়ি করিয়। বসিল। 

রাজ। বিজয় সিংহ কা্ঠনিশ্বিত ক্ষুদ্র চৌকিতে বসিয়া আছেন। ভৈরব 
তাহাকে তালপত্রের পাখ। লইয়৷ ব্যজন করিতেছে । ভৈরব রাজার কুশল- 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল আমি ভাবিলাম, বুধি আজ আর আপনি 

আমিলেন ন|। 
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-আরও পুর্বে পৌছিতাম। কিন্তু মহাস্থান-রাজধানী হইতে দূত 
আসায় বিলম্ব হইল। 

--আমর! কল্য হইতেই প্রস্তুত হইয়া! আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া 

আছি। 

- বোধ হয় দু-একদিনের মধ্যে আর রাজধানীতে না গেলেও ক্ষতি 

নাই। এক নৃতন আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। 
_কি? 

_মাঁধবপুরের ভূ'ইঙ়্াকে একটু শিক্ষ। দতে হইবে। 

_সঁইয়ার। কি মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? 
সম্পূর্ণ বূপে। তৈবব! আরও এক আশ্চর্যা সংবাদ গুন। আ্ধ 

মাধবপুরে একদল মুসলমান আসিবে । 
_-কেন? 

_-তাহা পরে বলিতেছি। অগ্রে তোমার জাতি-ভাইদের খবর 

দাও । 

_আজই কি যাইতে হইবে? 
আজ নম্ন বন্ধ! এখনই । বিলম্বে মহাস্থান-রাজের সমুহ বিপদ 

ঘটিবার সম্ভাবন]। 

_--মাধবপুরে মুসলমান আসিবে, এ-সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন ? 

--পরে বলিতেছি, এখন তুমি সব লোককে প্রস্তুত কর। 

* ভৈরব চলিয়। গেলে, শ্তাম। ক্রমে ক্রমে, রাজার কাছে ঘেসিয়! বসিল। 

রাজা শ্তামার হস্ত ধারণ করিয়৷ কহিলেন তোমার নাম কি? 

-_-আমার নাম শ্তাম!। 
বাজ কহিলেন- শ্তামা 1! বেশ নাম !--তোমার মা! কোথায়? 

--তা জানিনে, বাবা বলেন আমার মা এ আকাশে আছেন। হা, 

রাজ।? 
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--কেন ম। ! 

--তোমার মাথায় টুপি নাই কেন? বেশ চকচকে কোর্থা নাই 
কেন? 

-আমার ত ত| নাই মা! | 
-__তবে তুমি কেমন রাজ! তোমার কিছুই নেই তবে তুমি কেমন 
করে রাজ হবে? 

সামা! তোমার বাবাকে বলনা কেন? আমায় একটা ভাল 

টুপি কিনে দিতে ! 
--আমর! গরীব--আমর! কোথার পাব রাজ! 
টুপি কিনে দিতে ন৷ পার কিছু খেতে দাও। 

--তোমর! বড় লোক, আমরা গরীব, কি খেতে দেব রাজ। ! 

--বড় ক্ষুধ। পেয়েছে মা! খেতে দিতেই হবে। 

"সন রাজা! আমি তোমায় খেতে দেব। বাবার উপর রাগ 

কোরে! না। আমি তোমার জন্তে কত কি জোগাড় করেছি। চিড়ে 

ভিজিন্ে রেখেছি, ছুধ জাল দিয়ে ঘন আট করে রেখেছি। 

--আমি কি তোমাদের পরে রাগ করতে পারি। 

-বল রাগ করনি ত, আমি তোমার জন্তে সব জোগাড় করে 

আন্ছি। 

, ভৈরব দ্রুতপদ্দে তথায় উপস্থিত হইল। 'ও কি করেন মহারাজ! 

দেখছেন ও পাগলী মেয়ে--এখনই ছুধ চিড়ে এনে আপনার সুমুখে, 
হাজির করবে। 

_-আহা, ভৈরব! বালিকার অন্তর কেমন সরল--কেমন পবিভ্র। 
স্তামা! ছধ চিড়ে নিয়ে এস। 
* সটান! ছুটিয় কুটার মধো প্রবেশ করিল এবং হুঞ্ধের সহিত চিনি 
ও চিড়ে একজ ফরিয়া'লইন্ব। আসিল। বাটা এবং গ্লীসপূর্ণ জল রাজার 
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সম্মুখে রাখিয়া! দিল । বিজর সিংহ দরিদ্র প্রজার শ্রদ্ধার দান সামনে গ্রহণ 
করিলেন। হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে রাজ! তাল চর্বণ করিতে 

লাগিলেন । 

হ্টাম! ভৈরবের গল। জড়াইয়! ধরিয়। বলিল- কোথায় যাবি বাব! ! 
ভৈরব কহিল-_মহারাজার সঙ্গে লড়াই করতে যাব। 

--আমি লড়াই দেখ বো। 
--পাগলী মেয়ে! তুমি কুটারে থাক ; আমি লড়াই করে তোমা 

সন্তে ভাল ভাল জিনিষ আন্বে!। 

_-আমি লড়াই দেখ বে। বাব! ! 
_ ন্যাপ! মেয়ে ! সেখানে কি কেউ যায়? সেখানে মানুষে মান্য 

মায়ে। 

হা রাজা] সত্যি? 

রাজ। কহিলেন--সত্যি বৈ কি মা! 

-তবে তোকে যেতে দিব না বাবা! মানুষে তোকে মেকে 

ফেল্বে। ক 
_ মান্থুষে আমায় মারতে পারবে না। মান্থুষ আমার ভরে, রান্দার ভক্বে 

পালিয়ে যাবে। 
_ সত্যি? 

--আমি কি তোর কাছে মিছে কথ! বলি মা! 

--কখন্ ফিরবি বাঝ৷ ! 

--আমি আজই ফিরবো। 
_বাবা! আমি বল্পম ধরতে জানি। এই দেখ না আজ একট! 

কেমন খরগোস শিকার করেছি। 

স্টাম। গৃহ হইতে বন্ধম বাহির করিয়া বলিল-_দেখ রাজা! আমি এই 
ব্তম দিয়ে খরগোস মেরেছি। 
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রাজ সবিশ্ময়ে শ্রামার মুখের পানে চাহিরা বলিলেন-_-ভৈরব ! দেখ 

দেখ, দৈত্যদলনীর মত শ্তাম। কেমন বল্লম ধরে দাড়িয়েছে। 

স্রামা কহিল-__হা! রাজা! আমা একখান! হাতিয়ার দিবে! 

বেশ চকচকে-_খুব ধারালো! । 
--নিয়েকি করবে? 

শ্টাম। কহিল--আমি বাবার সঙ্গে লড়াই করতে যাব। 

_-লড়াইয়ে মানুষ মারতে হয়। 
-কেউ যি আমায় মারতে আমে--তবে ত মারবে! । 

_তুমি চুপটী করে কুটীরে থাক, আমি তোমায় বেশ ধারাঁলে। একখান। 
ছুরি দিব। 

ভৈরব কহিল-_মহারাজ ! এই একটী মাত্র অবলম্বন লইয়া আমি 
এই হীন জীবনের বোঝ! বহিয়। ণেড়াইতেছি। 

- ভৈরব! শ্যাম! তোমার লক্ষী মেপ্নে। চিনেছি মা! ধীবর-কুল উজ্জ্বল 

করিতেই তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তাচ্ছিল্য করিয়ে! ন। ভাই! শ্তামাকে 

অন্ত্রবিষ্থ। শিক্ষাদান কর। এমন উজ্জল রত্ব হেলাম্র হারাইয়ে। ন। 

সংসারে দানবদলনীর আবির্ভাব হইতে দাও । 
ভৈরব কহিল -মহারাজ ! সন্ধ্যা সমাঁগত। প্রস্তত হইব কি? 

-আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই । 
রাজ! শ্তামার দিকে চাহিয়া বলিলেন শাম! আমি তোমার 

বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি । তুমি এখন কি করবে? 

--দেখ না রাজা! কেমন চাঁদ উঠেছে। এই চাঁদের আলোর 

বসে বসে মাল। গাথ.ব। 

--মাল! গেঁথে কি হবে? 

, কেন, অমনি গাথব। নিজে পরবো। এ বকুল ফুলের মালা, 

গুকিয়ে গেলেও নষ্ট হয না। ঘরে তুলে রাখব । 
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-তৈরব! শ্তাম। কি এই কুটীরে একা! থাকিতে পারিবে ? 
-পারিবে বৈকি মহারাজ ! এ যে জেলের মেয়ে। 

অদূরে বংশীধবনি হইল। রাজা ও ভৈরব সময়োচিত বেশ-হৃষ! ও 
অন্ত্র-শস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন । 

উন্ননিহস্ণ স্সব্িচ্চ্ছেল 

এশ্বধযোর গার একদিক 

ব্বাজ। মাধব পাল, মাধবপুরের সামন্ত বাজ1। মহাস্থানের মহাসামস্ত 

নরসিংহ পরশুরামের অধীনে একজন করদ নুপতি। মাধব পাল মহাস্থানের 

চিরান্ুগত ও বিশ্বস্ত । মহারাজ পরশুরাম রাজ মাধবের রাঁজতক্তিতে 

সন্ত হইয়া, সামন্তপ্রধান উপাধি ও সামন্ত-শ্রেষ্টের গৌরবময় আমন 

প্রদান করিক্নাছেন। মাধব আপনাকে গৌড়ের অন্নাটগঞ্কার জাতি 

ংশধর বলিয়া! জনসমাজে পরিচয় দিতেন, কিন্তু অনেকের মনে সে-বিষয়ে 

ংশন্র ছিল। কেহ কেহ তাহাকে নাচ কুস্তকার জাতি বলিয়া সনোহ 

করিত। মাধব পাল রাজা, আজ অতুল ধনের অধিপতি । বংশ- 

সম্বন্ধে সুনাম ন! থাকিলেও ত্রশ্ব্্য তাহার সকল গৌরবরক্ষা করিয়াছিল। 

রাজ! মাধৰের একমাত্র পুত্র হরপাল-_ভবিষ্যতে রাজ্য '9 সম্পর্দের একমাত্র 
উত্তরাধিকারী । রাজ! মাধব পককেশ বৃদ্ধ। এই বুদ্ধবন়্সে ও সমুদয় 

বিষয়কার্ধ্যই ন্বসস্তে পর্যালোচনা করেন। তবে কোন কোন বিষয়ে 

পুত্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। রাজা মাধব ধীর, শাস্তপ্রক্কতি, আর 
কুষ্ধার হরপাল চপল, উচ্ছজ্খল ও বিপথগামী । পুত্রের উদ্ধতম্বভাবের 
জন্য পিতা নিয়ত মনোছুঃখে কালযাপন করেন। কিসে কুমার ভাল 
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কিসে তাহার চরিত্র লশোধন হইবে, নিজের বোঝ! নিজেই ধহন করিতে 
সমর্থ হইবে, নিয়তই তাহার মনে সেই চিন্তা । 

করতোয়ার ভীরভূমিতে তাহার জুবৃহতৎ অউ্রালিক।। রাজ| মাধব শ্বীর 

বিশ্রাম-কক্ষে একখানি বিচিত্র চৌকির উপর উপবেশন করিয়। কি 
ভাবিতেছেন। কুমার হুয়পাল আর একথাঁনি আসনে উপবিষ্ট। উভয়েই 

নীরব। 
কিয়ৎকাল পরে কুমার সেই নীরবত৷ ভঙ্গ করিয়া কহিল-_কি 

স্থির করিলেন, পিত৷ | 
হর্! এ বৃদ্ধবয়সে আমাকে রাজদ্রোহী হইতে বলিয়ো ন।। 

মহারাজ পরণুরাঁম আমার পরম মিত্র । তাহ হইলে আমাকে রাজদ্রোহী, 

মিত্রপ্রোহী এই উভয়বিধ পাপেই লিপ্ত হইতে হইবে । ধন, প্রশ্্্য আমার 

কিছুরই অপ্রতুল নাই। বেশী লোভ কন্দিয়। সমূলে নষ্ট হইয়ে! না। 
"আপনি বিচক্ষণ রাজনীতিত্ত হইয়া এমন আদেশ কারতেছেন কেন? 

এমন সুযোগ কি পরিত্যাগ করিতে আছে? রাজ নরলিংতের দক্ষিণ 

বানু ভগ্ন বীর চিহলন অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়৷ ব্রাজপুরী পরিত্যাগ 

করিয়! আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। সামস্তরাজগণ আপনারই মুখপানে 

চাহিয়া! বসিয়া আছে। তার পর, এক অজেদ্ধ শক্তি স্বেচ্ছা গ্ণোদিত হুইয়। 

আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতেও কি আপনি নিশ্টে্ট 

থাকিবে? সুখ-সম্পদ্ বুদ্ধির পথে কে না| অগ্রসর হইতে চাহে, পিতা ! 

রাজ। কুদ্ধ নেত্রে হরপালের প্রতি চাহিয়। কহিলেন, অর্বাচীন 
বালক! লোভে আত্মহার! হইয়া, একেবারে সর্বনাশের পথে অগ্রসর 

হইয়াছ? তোমার ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই--ধাল কাটিয়া কুন্তীর আনিতেছ। 

দেখ যে-আগুন জালিতেছ, সে-আগুনে আপনি পুড়িবে না, সমগ্র 

বরেজ্রভূমি দগ্ধ হইবে । আর কিছু না হউক, হর্! মহাক্লাজ পরগুরাম 
হিন্দু। হিন্দু হুইয় হিন্দুর সর্ধনাশ করিবে? 
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--আমরা হিন্দু নহি, বৌদ্ধ 
-হিন্ু ও বৌদ্ধের ধর্মসম্বন্ধে পার্থক্য থাফিলেও জাতীয়তায় কিছু 

মাত্র প্রভেদ নাই। ন্তায়পরায়ণ মহাআ। পরশুরাম জাতিধর্মনির্ব্িশেষে 
প্রজাপালন করেন। যদি কেহ রাজ! থাকে তবে দে নরসিংহ--ব্ি 

কেহ ধার্শিক থাকে ঙবে সে পরগুরাম। আমাকে এমন মহাত্মার সর্বনাশ 

করিতে বল! শোন হর্! আমি জীবন থাকিতে মহাস্থানের বিরুদ্ধাচরণ 

করিব না। ও-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর। 

-আমি চিহলনকে আশ্বাস দিয়াছি। 

তুমি নির্বোধ, তাই ছুর্বত্ত চিহ্লনের প্ররোচনায় এমন পথে 
অগ্রসর হ্ইয়াছ। আমার কথা শোন) পাপিষ্ঠকে বন্দী করিয়! রাখ। 

বুঝিতেছ ন! এ সমস্তই প্রতারণা । এখন হেলায় যাহা পারতাগ করিতেছ 

পরে এই ন্থখ-সম্পদ কিছুই ফিরিয্না' পাইবে না । 
--আক্কাশ-কুস্থুম কল্পনা করিয়া দেখিতেছি সব দিক নষ্ট করিতে 

চাহেন। ভাবিয়! দেখুন দেখি, রাজ! নরসিংহ আপনাকে প্রতিপদে 
অপমানিত করিতেছে কি না? বালাকালের কথ! শ্মরণ করিয়। খেঁখুন দেখি? 

-আমাকে একথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না। পুত্র বলিয়া 

অনেক ক্ষমা! করিতেছি, অনেক সহা করিতেছি। মনে করিয়া 

দ্বেখ দেখি, তুমিই কি আমার আশা-পাদপের মূলে কুঠারাঘাত কর নাই? 
তুমি যদি সচ্চরিত্র হইতে- তোঁমার বদি বিবেক-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে 
চৌধ্য অপরাধ মন্তকে বহন করিয়া মহাম্থান রাজধানী হইতে ফিরিতে 

হইত না। ধনকুবের মাধব পালের পুত্র হুইয়া সামান্ত রদ্হারের লোভ 
সম্বরণ করিতে পার নাই। তোমার পাপে বারেন্ত্-জন-দমাজে আমার 

মুখ দেখাইবার স্থান লাই! 
--আমার ক্কৃত-কার্য্যের ফল আমিই ভোগ করিব, আপনি করিবেন 

না। এ-কার্যের ভাল-মন্দ আমিই বেশ বুঝিতে পারি। 
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তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর! কেন--তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে 
পার। 

--আপনি বৃদ্ধ-_বিচক্ষণ, তাই আপনাকে জিজ্ঞাস! করিলাম। কিন্ত 

দেখিতেছি, আপনি মহাস্থানের পাছুকাবহনে চির-অভান্ত। আর 

আপনাকে জিজ্ঞাস! করিতে আসিব না । | 

-মুর্খ | এখনও ফের_-আমার কথ শোন। ইচ্ছ। করিয়। হিন্দু 
জাতির সৌভাগ্য-রবি চির-অস্তমিত করিয়ে! না! 

-আপনি যাহাই বলুন, আমি এ-বিষয়ে দৃঢ়স্কল । বিধাত। 

জানেন- আর ফিরিব কিনা । যদি এমন সুযোগ পরিত্যাগ করি, তাহ! 

হইলে যথার্থ মূর্খের মত কাধ্য করা হইবে । 

যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমাকে কখনো আর কিছু ভিজ্ঞাস। 

করিয়ো লা। তোমার পরিণাম তুমই ভোগ করিবে। এ জীর্ণদেহ 

আর কয়দিন ধরাধামে থাকিবে ! 

--চিহলন ও বিরাট প্রদেশ হুইতে ব্রাজা মহেন্র আসিঙ্াছেন। 

তাছার। আপনার সহিত সাক্ষাতের আশায় বসিয়া আছেন। সাক্ষ।ৎ 

করিয়া আর ফল কি! এইরূপ উক্তি শুনাইতে তীহাদিগ.ক আর 
মাপনার সম্মুখে আনিতে চাহি ন।। 

-- বেশ, আনিয়ো৷ না। আম্নিও এসব দলের সাহত সাক্ষাৎ করিতে 

চাহি না । যে-কটা দিন বাচি, আমাকে একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে দাও। 

ভূমি তোমার পাপ সহচরগণকে লইয়। অন্ত কোন স্থানে ষড়যন্ত্র কর- 

তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। 

--আপন! হইতে আমর! কোনও রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইব না? 
-সে-কথ৷ কি প্রতিজ্ঞ! করিয়া বলিতে হইবে? ? 

-_তাই জিজ্ঞাসা করিলাম । 

এরূপ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ ? 
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--ভাবিয়াছেন কি? সাহাধ্য না করিলেও আপনার নিষ্কৃতি নাই। 

আমি যদি সসৈন্তে মহাস্থানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই, কোন্ মূর্খ আপনাকে 
পরগুরামের বন্ধু বলিবে ? 

- কুলাঙ্গার! তোমার মত পুত্র থাকার চেয়ে আমার নিঃসস্তান 

হওয়াই মঙ্গল। তুমি মাধবপুর হইতে এই মুহূর্তেই দূর হও। আমি 
তোমার মুখ দেখিতে চাহি না। 

--দেঁখিতেছি, বৃদ্ধ হ্ইয়া আপনার বুদ্ধি বিপরীত ভাব ধারণ 
করিয়াছে। 

_-তোমার মত মূর্ধের পরামর্শ লই আমাকে কাজ করিতে হইবে 
নাকি ? 

-_দেখিতেছি আমাকে আরও অধনম্মে লিগ করিতে চাহেন। 

_চরম কার্য কর, হর্। এই বৃছ্ছের বক্ষে ছুরিকাঁধাত করিয়। এই 
পৃথিবী হইতে সরাইয়। দাও। তোমার পথ মুক্ত হউক। 

হরুপাল সহান্ত বদনে কহিল- সে-কথ| বলির আপনাকে কষ্ট পাইতে 

হইবে ন|। প্রয়োজন হইলে তাও করিব, অথব। কারার্গহের নিভৃত 

প্রদেশে আপনার বিশ্রাম-কক্ষ প্রস্তত করিয়। রাখিব । 

হা, তোমার মত সন্তান যার, সে-পিতাঁর কারাগৃহই বিশ্রামের 

উপযুক্ত স্থান। তাই কর, জাবনের শেষ কর়ট। দিন, শাহ! হইলে একান্তে 

বসিয়। ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পার । 

হরপাল ভ্রকুঞ্চিত করিয়। কহিল__পিভঃ! এখনও স্থিরাচিত্তে দিবেচন। 

করুন, জীবনের শেষ মুহুষ্ঠে কেন বিড়স্বন৷ ভোগ ক্রিবেন? দ্রর্নাম হইতে 

পরিত্রাণের কোনও উপার নাই। 
--সে সুসলমানের নাম কি? কত সৈম্বল তার? 

স্পবলিতেছি, অগ্ররে প্রতিশ্রুতি দান করুন। 

- বিবেচনার সময় দাও । হয়ত তোমার কুরে আমার ঈমণ্ত বিষর- 
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তার অর্পণ করিয়া আমর! ছুই শ্ত্রী-পুক্রুষে কাশী বাত! করিব। আমি 
এককার্য্যে এখনও তোমায় নিবেধ করি। দেখ হম! তুমি মর্মাস্তিক 

ষন্্রণ। দিতেছ, তথাপি পুত্র-ন্নেহ যাইতেছে না। আমি বতই তোমার 

মঙ্গলের জন্ত বলিতেছি, ততই বিপরীত বুঝিস্বা। যাহ! ইচ্ছা! বলিতেছ। 
তা বল-__ আমার আর কয়দিন! এই কার্যের ফল তুমিই ভোগ করিবে। 
তবে মনে বড় ছুখ হয়! আমি দরিদ্রের সন্তান? বড় কষ্টে এই 

রাজ্য-সম্পদ লাভ করিয়াছি । তুমি নিজের মঙ্গল-ঘট নিজেই পদাঘাতে 
চুণ করিতে বসিয়াছ--আঁমি আর কি করিব। হায়! বড়ই দুঃখের 

কথা--বরেঞ্র-সস্তান অনেকেই তোমার এ-কার্ধ্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর 
হইয়াছে | 

--আমি না হয় মিথ্যা বলিতেছি-_বন্ধুর কথাম্ম বিশ্বাস করুন। 

আপনি একটু অগ্রসর হইলেই বিনা আফ়াসে মহাস্থান গড় হস্তগত কর৷ 
যায়। . 

--একমাত্র চিহ্লনের বাকো আস্থ! স্থাপন করিয়া আমি এ- 

কার্ধ্যে হস্উক্ষেপ করিতে চাহি না। তাহার ব্যবহার পুর্কেই আমি 
বিলক্ষণ অবগত আছি । 

_বরেক্দ্-ভূমির প্রধান প্রধান রাজা ও অভিজাতবর্গই আপনার 

সাহায্য করিতে প্রস্তুত । 

হর্! তুমি আমার একমাত্র কুলপ্রদীপ। তোমার যাহাতে 

উন্নতি হইবে সে-কাজ আমি করিতে পরাজুখ নহি। স্নেহের বন্ধন, দারুণ 
মায়াপাশ অচ্ছেন্ত। দেবতারাও এ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন ন1) মান্ধ্য 
কোন্ছার | আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হুইলাম। কিন্তু চারিদিক 
ভাবিয়। চিন্তিয়। দেখিয়া গুনিয়৷ কাজ করিতে হুইবে। ষেটা তোমারই 
যঙ্গলের জন্ত। 

পিতার বাক্যে ছরাশা'য় মত কুমার হরপাল সন্ত ও আশ্বস্ত হইল। 
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ছল ছল চক্ষে রাজার পদধারণ করিয়া কহিল--পিতঃ | আমায় মারজান! 

করুন, আমি বুঝতে ন পারির! আপনাকে অনেক হৃূর্বাক্য বলিয়াছি। 

--প ছাড়িয়া দাও হর্] আমি তোমার রূঢ় ব্যবহারে হুঃখিত 

হইলেও রাগ করি নাই। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, 
তোমার মঙ্গল হউক। তিনি তোমায় স্ুমতি দিন্। শেষ জীবনে আমায় 
বড়ই জটিল সমন্তাযর় ফেলিলে। কি করিব, মত ন! দিলেও তুমি সত্তট 
হইতেছ না_কিস্তু একার্ষ্ে মত দেওয়াও বড় কঠিন। যাহাই হউক, আর 
বুঝিয়। দেখিবারও সময় নাই। তোমর। একেবারে সদলবলে প্রস্তুত হইয়াছে । 

বড়ই বিষম সমস্তা।। 
-_ আজ সুলতানের মাধবপুরে আসিবার কথা । 

__ আঃ, অগ্রেই এখানে কেন? এটা যে মহাস্থানের অতি নিকটবর্তী 

গ্বান, ভাও কি জান না ? গশুনিয়াছি, দস্থ্যরাজ বিজয় আর মোরা এখন 

মহাস্থানের সর্কে্পর্বা। বিজয় সিংহের চরেরও অসন্তাব নাই। সর্বত্রই 
তাহাদের অবাধগতি ৷ তাহাদের বাধ! দেয়, এ-প্রদেশে এমন ক্ষমতা ত 

কাহারে। নাই। হঠাৎ একট। কাজ করিয়া ফেল-_এতেই মনে বর্ত হুঃখ হয়। 

_-ভয়ের কোনই কারণ নাই। সন্গাসিবেশী সুলতান সাহুকে কেহই 
চিনিতে পারিবে না। ম্থুলতান এদেশের ভাষায় বেশ অভিজ্ঞ। অহ্িন্দু 

বলিক্াা কেহই তাহাকে বুঝিতে পারিবে ন| | 

--কবে আসিবে, বলিলে ? 

_-আঅস্ভই | 
-__আমাকে পূর্বে একবার জিজ্ঞাসা করাট! উচিত ছিল! খুব গু 

স্থানে তাহাদের সহিত মিলিত হইতে হইবে। 

--আপনি, কখন্ কোথায়, বিবেচনা করেন। 
-_রুজনী ছিপ্রহরে, তোমার শয়নকক্ষে। ভাল, স্থলতানের সঙ্গে 

অন্ত কেহ আসিবে কি? 
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--ছুই একজন অনুচর আসিতে পারে। 

-"হর্। বেশী বিশ্বাস করিয়ো না। বাহিরেই কোনস্থানে পরামশ 
কর! সুবিধাজনক । চিহলনকে তোমার শয়ন-কক্ষে যাইতে দিতে সাহমী 

হুইন|| হা, বহির্ঘার রুদ্ধ করিয়। দিয়ো-_-এইস্থানেই সাক্ষাৎ করা যাইবে। 
--উত্তম। | 

_-যথাযোগ্য অতিথি-সৎকারের বাবস্থা করিয়াছ ত? 

--হী়। 

_হর্! তবুও মন যেন এ-কাধ্য করিতে চাহিতেছে'না। কি করিব, 

তুমি আমার একমাত্র সন্তান- তোমার মুখ চাহিয়াই আমি এ-কার্ষ্ে 
অগ্রসর হইলাম--ধর্্াধন্্ বিচার করিলাম না! । 

হরপাল পিতৃচরণে প্রণত হইল ও অঠিথি-সংকারার্থে বহির্দেশে 

গমন করিল। বাঁজ। মাধব গগ্দেশে হম্তস্থাপন করিয়া! গভীর চিন্তায় 

নিম হইজেন। হায়! স্নেহের মোহিনী মায়ায় মানুষ কি এইরূপেই 
আত্মবলি দেয়? 

এ 

ন্নিহস্ণ পক্রিচ্চ্ছেদ 

অদ্ভুত মতিথি 

কুমার হবপালের প্রস্থানের কিরৎকাল পরেই এক সশস্ব যোদ্ধ,পুরুষ 

রাজ! মাধবেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজ! সবিম্ময়ে জিন্তাস! করিলেন-_ 
কে আপনি? 

- অধীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন। আমি আপনার অনুমতি ন! 

লইয়াই, আপনাকে বিরক্ত করিতে আমিয়াছি। কি করিব, বাধ্য হইয়াই 

আসিতে হইয়াছে। আপনার ছ্বারপাল আমাকে বাঁধা প্রদান করায় আমি 
সবরে দ্বার অতিক্রম করিয়া! আসিয়াছি। 
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তুমি কে? তোমার স্পর্ধা ত কম নয়! নিষেধ করা সন্বেও 

বিনান্থমতিতে পুরুদ্ার অতিক্রম করিয়। দেখিতেছি মরণের পথ পরিষ্কার 

করিয়াছ। 

- মরণে ভয় থাকিলে এরূপ কাঁধ্য করিতে সাহসী হইব কেন? 
মহারাজ! নিতান্ত প্রয়োজনের অন্ভুরোধেই রীতি-বিগহিত কার্ধ্য করিতে 

বাধ্য হুইয়াছি। 
রাজ! তীব্র দৃষ্টিতে আগন্তকে র মুখের পানে চাহিলেন। বোধ হয় সে-মুস্ঠি 

চিনিলেন। হাসিয়া বলিলেন__ছদ্বেশ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, 

রাজন! আমি চিনিম্বাছি__ এখন আসন গ্রহণ করুন। 

আগন্তক আসন গ্রহণ কবিলেন না। কহিলেন, অতিথিপরায়ণ রাজ। 

মাধব পালের দশনলাভেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আর বসিয়া কাজ 

নাই। এখন অতিথিসৎকার সম্পূর্ণ করুন, রাজ।! আমি অতিথি। 

_ রাজা বিজয় সিংহ আমার দ্বারে অতিথি, এষে, আমার পরম সৌড়াগ্য, 

রাজন্! 
_ আপনার সৌভাগ্য কি আমার সৌভাগা তাহা বলিতেশ্পারি না,. 

মহারাজ! অতিথ আমি এক। নহি। বরেন্দ্রভূমির অনেক রদ্বই 
আপনার রাঁ্ভবন অলঙ্কৃত করিতে আসিবে। 

রাঁজ! মাধবের মুখ শুক(ইয়! গেল। তিনি, কাসিয়৷ একটু গল! ঝাড়িরা 
কহিলেন--সেকি? মেকি? তবে কি-_- 

বিজয় সিংহ বাধ! দিয়া বলিলেন--তবে কি নয়, মহারাজ! আপনি 

না বলিলেও জোর করিয়া! আপনার মজলিসে আমায় স্থান লইতে হুইবে। 

--আপনি বন্গুন। 
বৃদ্ধ রাজা, বিজয় সিংহের হস্তধারণ করিয়। কহিলেন--এই আসনে । 

আপনি উপবেশন করুন। কথাবার্তা পরে হইবে। ওরে কে আছিস 
রাজ। জাসিয়াছেন, কুমারকে ডেকে দে। 
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বিজয় সিংহ আসন গ্রহণ করিয়! কহিলেন-_ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই, 
মহারাজ! আমি পূর্বেই জানিতে পারির়া! সদলবলে উপস্থিত হুইয়াছি। 
এখন নিশ্চিন্ত মনে অতিথি সংকারের ব্যবস্থা করুন। কুমারকে ডাকুন, 

অতিথি আগমনের আর অধিক বিলঙ্ব নাই । 
রাজ! মাধব ষথাসস্তভব আত্মগোপন করিয়! গম্ভীর বদনে কছিলেন-- 

আপনি এ-নব কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন| । 
__বুঝিয়! কাঁজ নাই, মহারাজ ! আপনাদের কার্ধ্য আপনারা চালাইতে 

থাকুন, আমি বাধ দিতে আস নাই । বরং যাহাতে আপনার কার্য্য স্ুচারু 

রূপে সম্পন্ন হয়, আমি সে-বিষযনে আপনার যথেষ্ট সাহায্য করিঝ। হরপাল 
কোথায়? 

-কে? কুমার? বোধ হয় সে তাহার বিশ্র:ম-ভৰনে গিয়া থাকিবে। 

-_বেশ, তাহাকেও আমার ছুই চারিটা কথ! বলিবার আছে। সং 
দিতে প্রারেন কি? 

আমি তাহাকে এখনি সংবাদ ধিভেছ। ওরে কে আছিস্, 
কুমারকে উইথানে ডেকে আন্। 

ভৃত্য কুমারের নিকটে সংবাদ দিতে গেণ। ইত্যবসরে ভৈরব দশজন 
সশস্ত্র অনুচর সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 

রাজা মাধব তাঁত চকিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন াঞ্জন! কি 

অভিগ্রায়ে আজ সদল-বলে 'এখানে আগমন ? সহসা! আপনার আগমনে 

বড়ই শঙ্কিত হইয়াছি। 

-শঙ্কার কোন কারণ নাই, মহাত্রাজ ! বরেন্্তুমির প্রধান প্রধান 
রাজা ও অভিন্রান্তবগ ধখন আাপনার দ্বারে অভিথি, তখন আমি অতিথি 

হইব এর আর বিচিত্র কি? 

* _-আপনি এসব কি বলিতেছেন? বরেন্্র-ভূমির রাজা 'ও গ্রাধান 

প্রধান অভিাতবর্ণ, আমার দ্বারে অতিথি, এ-মৰ কি কথ।? 
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_-এসব যে কি কথ৷ মহারাজ, আমিও তাহ! ভাল বুঝিতে পারিতেছি 

না। সে-কথা যাক্--আম।র কথার উত্তর দিন। আপনি কি মহাস্থান- 

রাজের সমুদয় অধীনতা-পাশ ছেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ? 

- অতি আশ্চর্য কথা । মহারাজ পরশুরাম আমার বাল্যবন্ধু, তাহার 

সভিত সম্বন্ধ ছেদন করিব, এ যে অতি বিস্ম্নজনক বাপাব। 

মহারাজ! এই আদেশ-লিপি পাঠ করুন। সম্বন্ধ ছেদন করা- 

*.কর! আপনার ইচ্ছা । ূ 

বঙ্গয় সিংহ রাজা মাধবের তস্তে, পরম নাহেশ্বর মহারাজ পরশুরামের 

চগ্তাঙ্কিত 'একথানি লিপি গ্রদান করিলেন। রাজ! মাধব নিবিইচিত্তে লিপি 

খানি পাঠ করিয়া ক'হিলেন__থাল্তাপতি ! আপনি সম্মানে তুল্য হইলেও 
বয়সে আমার পুত্রস্থানীয়। হাই আপনার নিকটে দুই এক কথা বলিতে 

সাহসা £ই। আমি জাবনে কখনও মহাস্থানেগ বিকদ্ছাচরণ কারব বলিয়া 

কল্পনা কৰি নাই । মহারাজ পরশুরাম যেরূপ বিপন্ন, এসময়ে সাহাষ্য 

করাও সব্দতোভ'বে কর্তবা। কিন্ত-_ 

কত কি? 

_ কিছু গড়ের সন্রাট জয়পাল দেবের আদেশ বাতীত আমি তাহাকে 

সৈন্য লাহাধা করতে পারিব না। 

-- এতদিন কি আপনি গৌড়েশ্বরের আদেশমত কার্যা করিয়া 

আসিরাছেন ? 

-_ না, এতদিন গৌড়েশ্বরকে আমর। চিনতাম না; মহারাঁঙ্গ “পরশু- 

রামের আদেশমতই কার্ধা করিয়াছি এবং তীঁহাবই- আঁদেশমত আনার 

সমস্ত সৈন্যৈ গৌড়েশ্বরের সাহায্যার্থ প্রেরণ কবিয়াছি। পুররক্ষিগণ ব্যতীত 

আমার একজন সৈন্তও রাজপুরীতে নাই। গোৌড়েশ্বরের বিনা আদেশে ' 

আমার প্রেরিত সৈম্তদল মাধবপুরে ফিরিবে না। আমি কেমন করিয়! 

মহারাঁজের সাহাধা করিব। 
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স্্সৈহ্য না৷ দিতে পারেন-_-অন্তরূপেও সাহায্য করিতে পারা যায়। 

-কি? অর্থ? (দখুন মহাস্থানরাজের সাহাধ্য করিতে করিতে 

আমার ধনভাগার শুন্প্রায়। তথাপি যাহ! পারি, তাহ। প্রদান করিতে 

পরাজুখ তব না। ও 

- বুঝিয়াছি মহারাজ ! আর বুঝিতে থাকী নাই। ইহা। জানিবেন, বিজয়- 

সিংহ মহাস্কানবাজেন্ পক্ষে ভিক্ষার্থী হইয়। আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত 

হয় নাই । 

-আমার উপর বাগ করিবেন না: আমার অধস্থ। বুঝিয়। আমাকে 

ক্ষমা করুন। 

ভা স্ারাজ! আপনি বে ছর্দশাগ্রস্ত, তাহাতে আর সন্দেহ 

নাই। দেখুন, আরম মহারাজ পরশুরামের আঅদেশপালক। তীহার 

আদেশ, আপনি পালন করিতে অসমর্থ হইলে, লেখনী-মস্তধার 

আনয়ন করুন। আমাফে স্পষ্টভাবে লিখিয়। দিন্--আঁম চলিয়া 

যাই। 
- উত্তম, আমি লিখিয়! দিতেছি । 

বাজ! মাধদ লেখনী ও মন্যাধার বাহির করিয়া একখানি ভূর্জপত্রে 

প্রত্যুত্তর লিখলেন এবং তাহ! বিজয় সিংহের হস্তে প্রদান কারিলেন। 

বিজয় সিংহ প্রত্যুত্তরলিপি সবত্বে অঙ্গাবরণী মধ রক্ষা করিয়া 
কহিলেন-_-মঠারাজ ! এখন বুঝিয়া ধেখুন, আপনি পরোক্ষভাবে মহাস্থানের 

সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিলেন কি না? 

-তাঁও কি হয়; মহারাজ আমার বাল্যবন্ধু, সে মম্বন্ধ কণনও ছিন্ন 

হইবে না! আমি আগামী কল্য গ্রন্ভাতেই বথাযোগা উপঢটৌকন সহ 

কুমারকে রাজধানীতে পাঠাইব। 

--আ।পনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মতাস্থান-ধনভাগ্ডার এখন৪ তত দরিদ্র হয় 

নাই। উপচৌকন ন! পাঠাইলেও রাঞ্জকাধ্যে অর্থের অসভ্ভাব হইবে ন|। 
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রাজ! মাধব বারের দিকে পুনঃপুনঃ চাহিয়া বলিলেনস্্কুমার আসিল 
নাকেন? 

-_বিজয় সিংহের নাম শুনিলে, বোধ হয় তিনি এস্থানে আসিবেন না । 

-_-বীর বিজস্ন সিংহের নাম শুনিলে বরেন্দ্রভূমির কে না শঙ্কিত হয় 
রাজন্? 

_-সে আনার খুব শ্লাথাব বিষয় নহে, মহারাজ ? 

--কেন? 

--সে-কথ। থাক । মহাবাদ! এখনও আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় 

নাই; তথাপি আমাকে যাইতে হইতেছে । শুনুন, আপনি বর্তমান 

বর্ষের থাল্ত৷ মায়ের ভেট পাঠান নাই। সভস স্থবণ মুদ্র। প্রস্তুত করিয়া 

রাখিবেন। আমি সময়মত পুনরার সাক্ষাৎ করিব। এস ভৈরব। মহারাজ ! 

অন্ধকার মত বিদাঁয়-_ 

বিজয় সিং ও ভৈরব ভ্রতপদে অনুচরগণ সহ তথ! হইতে নিশ্ষান্ত 

হইলেন। 

এক লিহস পজিচ্ছেন্গ 

প্রলয়াঙ্ধাকারে 

উঠ ঝড় উঠ ুলরান্ধকার। কাল মেঘে সমস্থ বিশ্ব ঢাকিয়া ফেল। 

কলনিনাদিনা তরঙ্গমালিনী চরতোয়। ! ভালে তালে তাখৈ তাখৈ নৃত্য 

কর। হ্হুঙ্কারে সমস্ত বিশ্ব এক নিমিষে চূর্ণ কর। কেন? এমন 

সাধের সাজান বাগান চূর্ণ কথিবে কেন? এমন সুন্দর ধরণী-.তরুলত৷ 

ফলফুলে সুশোভিত, নর-নারী, পশু-পক্ষী প্রতি সহত্র প্রাণিকমুখার ৪ 

ংসার-উদ্তান এক নিমিষে ফুরাইস্ক। যাইবে কেন? মানব | তোমার 

সাজান বাগান তুমিই ত ভাঙ্গিা ফেল। বিশ্ব নানারূপে তোমায় 
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ভালবাসিতে ছুটিযা আসে। তুমি কি কখন তাহাকে আদর করিয়। 
প্রাণের মধ্যে টানিয়। লও? তুমি সুখের নননকাননকে, নরকের পুতি 
গন্ধে পূর্ণ কর। তোমার স্নেহ মিথা।_প্রেম মিথ্যা। তুমি সংসারকে 

একট মিথ্যার আবরণে আবৃত করিয়্াছ--তাই সংসারও মিথ্যা। এই 
আছে--এই নাই। 

নাচ মা! নাচ। এ কালমেঘে কার এলোকেশ দোলে! এই নিবিড় 

অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিক্া, উন্মাদিনী করতোয়ার বুকে ভালে তালে প। ফেলিয়৷ 

নৃতা কর! তুমি কেমা! 

ঝটিকাবিক্ষুন্দ করতোয়ার উত্তাল তরঙগমালা ভেদ কণিয়! তিন খানি 

ছিপ দ্রুতবেগে চলিগাছে। নিবিড় অন্ধকাগে দ্রিকৃ নির্ণয় করা কঠিন। 

বঞ্চাব শন্শন্ শব্দে কিছুই হ্রুতিগোচব হয় না। [বয় সিংহ অগ্রবর্তী 
ছিপের উপর বাসয়া আছেন আকাশেপ্ পানে লক্ষা করিয়া! কহিলেন 
_তৈরব! আন্গ কেমন সুন্দর দুৃশ্ত। ঘন ঘোর 'অন্ধক।রে তরঙ্গের 

কলনাদ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক, গুরুগন্তার মেঘগঞ্জন প্রর্কৃতির মুখে 

কেমন কবল অট্হাসি-- তবুও কত সুন্দর! 

ভবের মে-কথ! ভাল লাগিল না। সে বলিল রাজা! দেখিতেছেন 

কি? আনু বুঝি আমাদের শেষ দিন, আৰ রক্ষ। নাই। ঝড়েস বেগ 

ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। প্রভু! মু হোক. ক্র নাই। কিন্তু আমার 

শ্তামার (ক গতি হইবে? কে সে অনাথ বালিকার মুখের পানে চাভিবে ? 

বিজয় সিংহ কহিলেন, ভয় কি ভাই! প্রাণপণে দাড় চালা ও। আমাের 

নৌকা! ডুবিবে না। 'ব্যস্ত হুইয়ো না। আমি হাল ধার। এই বলিয়া 
তিনি ভৈরবকে দীড়েব কাছে ঠেলিয়। দিয়া নিজেই হাল ধরিলেন। . 

প্রবল বাতাসে নৌক! তীর বেগে ছুটিল--বিজয় সিংচ সহাস্ত বদনে 
ধলিলেন--ভাই সব! তোমর! থাল্ত। মায়ের সেবক-_-তোমাদের কাছে 

যমও ঘে'সিবে না। মায়ের নাম কর, সব বিপদ কাটির। যাইবে। 
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“জয় থাল্ত। মায়ী কি জয়” রবে নাবিকগণ সমুৎসাহে জয়ধবনি করিয়| 

উঠিল। সকলেই সাহসে বুক বাঁধিল। 

অকন্পাৎ হুহুঙ্কার করিয়। প্রবল ঘুর্ণিবায়ু প্রবাহিত হইল। করতোয়া 

জলরাশি ভীষণ তরক্গ-বাহু তুলিয়া যেন মৃত্-দেবতাকে আহ্বান 
করিতে লাগিল। দূর ভইতে শব হইল-_রক্ষ! কর, রক্ষা কর। 

বিজয় সিচ্ছ সেশন শুনিয়! বলিলেন_-ভাই সব! বন্ধু সব। এ 

শোন! বিপ্ন হইয়া! এ কালীদহের মানখানে কে চীৎকার করিতেছে । 

'প্রাণভয়ে আশ্রন্ন ভিক্ষ। করিতেছে । 

-বল কি রাজা? ওখানে কি যাওয়া যায়! কি ভয়ানক ঘূর্ণিপাক? 

সেখানে গেলে কি আর ব্রক্ষা আছে ? 

_-ভাই সব! একদিন মরিতেই ভইনে। মরিতে ভয় পাইলে আমার 

সঙ্গে আসিয়াছ কেন? দেখ তোমখা যদি না! যাও--এখনই আমি অলে 
ঝাপ দিয়া মরিব। ৃ 

ভৈরব কাল তোমার 'অধুলা প্রাণের যদি মায়! না থাকে মহারাজ ! 

আমাদের প্রাণেরই বা মমতা কি? চালাও ভাই! আজ সক্গলে এক 

সঙ্গে প্রাণ দিব। “্জস্ব থাল্তা মাব়ী কি জয় ।” 

তিন খানি ছিপ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াও ঘর্ণিপাকের দিকে অগ্রসর 

হইল। 

বিজয় সিংহ চীৎকার করিয়া কহিসেন--এ--এ, আব ছায়ার মত দেখা 
যায় । & দেখ নৌকাখানি ঘুরিতেছে-_এখনই ডুবিয়া যাইবে ! ভাই সব! 
জোরে -_আরও জোরে-_ 

আঁর জোরে চালাইতে হইল না। শ্রোতোবেগে নৌক। আপনি 

ঘূর্ণিপাকের দিকে পবনগতিতে ছুটিল। 
ভৈরব কহিল--প্রভৃ ! মহারাজ! পায়ের ধুলে! দাও । এই আমাদের 

শেষ দেখা_ এই আমাদের শেষ বিদায়। 
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বিজয় সিংহ কহিলেন--হাল ছাড়িয়ো না৷ ভাই! সাবধানে নৌক! 
চালনা কর। যে মহান্ উদ্দেশোর বশীভূত হইয়। আমর! অগ্রসর হটয়াছি 
তাহ৷ পুর্ণ হইবেই। *গুত কার্যযের সহায় ভগবান” এই ফ্ব-সতা ভুলিয়ে 
না। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ-_-আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। 

ভৈরব উদ্ধদিকে চাহিয়া! দেখিল, আকাশ নিন্মল--ঝড়ের বেগ 

মন্দীভূত। ভৈরবের মনে সাহস ফিরিয়। আসিল। সে কভিল-_ভাই সব! 

আর ভয় নাই--খুব জোরে হাল চাপিয়। ধর । 

দেখিতে দেখিতে তিন খানি ছিপ দ্র্ণিপাকের মণ্যে পড়িল। কই, 

কোথায় কেবিপন ? কোথাও ত কেহ নাই! কুস্তকারের চক্রের নত 

ছিপ তিন খানি ঘুর্ণিত হইতে লাঁগল। 
বিজয় সিংহ কহিলেন---ওবে কি ভুল শুনিলান ! 

ভৈরব কহিল--না 'প্রভূ! ভুল নয়, আমিও শুনিতে পাইয়াছি। 

ঠিক এইথানেই সেই আকুল আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম । আমার বোধ 
হয় নৌক] ডুবি গিয়াছে । 

- আঁনাদেব সব চেষ্টাই কি বিফল হইল? 
সহসা জনৈক নাবিক চীৎকার কারয়। উঠিল, মহারাজ! আমাদে? 

শ্রম সফল হইয়াছে । এই দেখুন এই হালের সঙ্গে কতগুলি মানুষের হাত। 

বিজয় সিংহ সবিম্ময়ে দোখলেন, তিনটা মুন্ুষা-মুর্ি প্রাণপণে হালের 
অগ্রভাগ চাপিয়। ধরিয়া ছিপের সঙ্গে ঘৃর্ণিপাকে ঘুরিতেছে । 

বিজয় সিংহ নাবিকগণের সাহায্যে তিন জনকেই নৌকায় উত্তোলন 

করিলেন। ভৈরব ও নাবিকগণ প্রাণপণ চেষ্টায় বনু কৌশলে ঘূর্ণিপাক 
অতিক্রম করিল। ভ্রোতের মুখে ছিপ তিনখানি পুনরায় ছুটিল। 

বিজয় সিংহ উচ্চকঠে কহিলেন--ভাই সব! বন্ধু সব! বাহার দয়ায় 

আমর! এই বিপদে প্রাণ পাইলাম, বিপন্নগণের জীবন রক্ষা হইল-- একবার 
তাহার জয় ঘোষণা কর। 
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সকলে উচ্চকণ্ঠে কহিল--“জয় থালত। মায়ী কি জয়”, “জয়, রাজা 

বিজয় কি জয়” 

বিজয় সিংহ কহিলেন--ভৈরব! আমর এখন কোথায় ? 

ভৈরব বলিল--বন গায়ের কাহাকাছি। 

--একবার মশাল জালে দেখি । তোমাধিগের স্ব উত্তরীয় বন 

এই জলমগ্রগণকে দাও | ইহার! ভিজ। কাপড়ে কতক্ষণ থা।কবে। 

নাবিকগণ উত্তরীয় বন্থ ছাড়ি! দিল। খিণন মগ্ধাত্রয় স্বম্ব সিও. 

বন্ধ পরিত্যাগ করিঞ। বিওয় সিংহের আদেশে গ্রতোক ছিপে ভিনটী 

করিয়৷ মশাল গ্রজ্বলিত হইল । খিজয় [িংহ উজ্জ্র মশাল অ।লোকে জলমগ্ন 

ব্ক্তিগণের মুখের পানে চাহিয়া বিশ্বয়ে আভভূৃত হইলেন। কহিলেন, 

ভগবান! তোমার লাল! কি বচিত্র। যাহা ব্বপ্পেও কল্পন। করি 

নাই, তাহাই ঘটিল। নমহাণ।র [চহলনকে এমন অবস্থায় প্রাপ্ত হইৰ 

তা ভাবি নাই। 

এই বিপন্ন জনগণের মধ্যে একজন আমাদের পুর্বপরিচিত, 

মহাস্থনের রাঁজ-কারাগার হইতে *আায়ত সেনাপাত চিহ্ছ্প। বিজগ্ন 

সিংহ কাহ্লেন-__নহ।শয়, এই ভাষণ বড়ঞল মাথার করিয়া কোথায় 

যাইতোছিগেন? 

চিহলন এতক্ষণ অধোব্দনে রহিয়|ছল। বিজয় সিংঠে৭ প্রতি লক্ষ্য 

কারয়া কহিল বিজয় 1সংহ! কেন তুম আমায় বাঁচ/ইলে? এই ভন্লাবহ 

আবর্ত মধ্য হইতে কেন তিনজনকে উদ্ধার করিলে ? 

-আমি বরেন্্রভূমির শত্রু চিহলনকে বীচাইব মনে করিয়া .বাই 
নাই। নিজের কর্তব্য পালন করিতে গিয়া ছিলাম, ভাই ! 

--বিজয় ! তুমি দ্বেত1। দেবত। ন! হইলো, কে প্রাণের মায়া বিসর্জন 

দিয়া ঘোর বঞ্ধাবাত তুচ্ছ কারিয়া, ঘুর্ণপাকের মধ্যে বিপন্নকে উদ্ধার 

করিতে যায়? ৃ 
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_-আমার় লঙ্জ! দিয়ো না! ভা! আমি কর্তব্য পালন করিয়াছি 

মাত্র। 

জান নাকি বিজয়! আমি কে? আমি কি হইয়। গিয়াছি। 

আনি দিনে দিনে কতদূরে নামিয়! পড়িয়াছি ? বিজয় সিংহ! বীর! কর্তথা 

সম্পাদন কর। আজ স্বহন্তে পাইয়া ছাড়ি দিয়ো না। বরেগ্রভূমির 

মঙ্গলসাধন কর। বিশ্বাঘাতক পলাস্িত বাজদ্রোহীকে এই মুহত্ডে 
বন্দী কর, এমন ন্থযোগ হেলায় হারাইয়ো না। আর মহাস্তানের 

মঙ্গলকামী চিহ্লন নাই--চিহ্লন নাই । চিহলন মার্রাছে। যাহদিগকে 

তুমি আসন্ন মৃত্যার করাল কবল হইতে এইমাত্র উদ্ধার কর্সিলে, 
ভার একজন আমি মহম্মদ খা, আর ইনি গ্ুলতান সাহ_-আমাদের 

সঙ্গী এই যুবক বিরাট রাজোর বাঙ্গকুমার মহেন্দ্র পাল। 

বিজয় সিংহ 1বন্মিশ গাবে সুলহানের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 

এ কি অনিন্তানীয় ব্যাপার ! ইশি হ্থণতাঁন সাত! চিহলন, তুমি কি ভিন্দু 
ধন্ম ত্যাগ কর্রিয়াছ ? 

-কিত্জানি! ধশ্নশকাহাকে বলে আন তা জানি না। ম্মামি 

স্থলতানের আদেশে মহন্মদ খঁ। নাম গ্রহণ করিয়াছি । 

আমি থালতার রণক্ষেত্র বে-বারের অপুর্ব সমর-.কীশল দর্শন 
করিয়াছি, এবং যাহার সহিত 'প্রতিদ্বন্দিত করিয়া আমার বণায়াস সংর্থক 

হইয়াছে, তাহাকে ভুলিতে পারিব না। অস্ত্রমুখে বাহার সহিত অ!মাঁর 

চিরপরিচয় সে পরিচয় এত অল্প দিনেই কেমন করিয়া ভুলিব ভাই । 

তুমি আমার পরনশক্র,“আবার তুমিই আমার পরম গৌরব। 
-বিজ্রয় সিংহ! আমি বুঝিয়াছি, আমার এই নৈরাশ্তময় জীবন একটা 

বিরোগান্ত নাটকের শেষ ববনিকা। শাস্তির আগে সব হারাইলাম, 

এখন অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হইতেছি। আমিও তাই চাই; আমার 

লঙ্কিত নামের আবর্ণের উপর তোমার পুণ্যময় মহিমমন্ব নাম 
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উজ্জল অক্ষরে ফুটিয়! উঠুকৃ। অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি, তোমার এই অপুবব 
অবদানের ক্রতজ্ঞতা এ-জাবনে জানাইতে পারিলাম ন! অধ্মায় ক্ষমা 

করিয়ো। 

--ুলতান সাছেব। অ।মার গেলাম গ্রহণ করুন। আশা করি, 

শীন্বই আশনার স।ক্ষাৎ লাত করিব । 

সুলতান চিহলনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন-_সেনাপতি ! 

আমাদের প্রাণদ!তা। এই বন্ধুটা কে? 

জনাব! উঠব পাঁরচয্জে আপনি সন হইবেন কি? ইনি 

'আমাদের পরম শত্রু বিজন 'যংহ | 

বিজয় সি! সেই ধস্গাপতি? না! মহম্মদ ! ইনি অন্ত কেহ 
হইবেন। দশ্তার অন্তকরণ এত কোদল, এত উদ্দার নয়। নীরস 

কঠিন প্রাণ দলা ক পর্-ছুঃখে বিগলিত হয় ? 

বিজয় সিংহ দন্য নয় জনাব! বিশ্সয় বার, ধার্মিক। কর্তবানিষ্ট 
শিন্দু-মন্তান দন্্যার চিব্রকণস্ক ললাটে ধেপন করিয়! আত্মগোপন 

বিয়া আছেন , 
-তগাপি ইনি আমাদের প্রাণদাত।। রানা! বুঝিতে পারিতে্ছি 

না, তোমার এই নতত্বেক ক পুরস্কার দান কারুব। আম তোমাদের 

পরম শক্রু ; শরুতা-সাঁধনের জন্যই বরেন্দভূমিতে অ:গমন করিয়াছি । নতুব! 

যথাযোগ্য পুরস্কার গ্রধানে এখণের কথ।ঞ্চৎ পরিশোধ করতাম । 

বিজয় সিংহ সহা্তয বনে ক'হলেন-_ সাহেব! আপনার এই কৃতজ্ঞত। 

শ্বীকারই মহব্বের পরিচয়। আমি আমার কত্তবা সম্পাদন করিয়াছি 

ষাত্র। ইহার ভন্ত পুরস্কার প্রার্থনা করি না। আপনাদিগের জাবন রক্ষা 

করিতে পারিয়াচি শুগবানের কাছে ইহাই আমার যোগ্য পুরস্কার । 

চিহ্নন সহাশ্তবদনে কহিল--বল দেখি পিজয়! তুমি আমাদের 

সন্ধানেই ছপ. লইর! ছুটিতেছিলে কি না? | 
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বিজয় সিংহ হাসিয়া! কহিলেন--হ, স্থুলতান সাহের আগমন-সংবাদ 

আমি মাধবপুরেই অবগত হইয়|, আপনাদের সন্ধানেই চলিতেছিলাম। 
স্বলতান বিজয় সিংহের কথা শুনিয়া কহিলেন-_ মহম্মদ! তবে কি 

আমর! বন্দী হইলাম ? 

বিজয় সিংহ কহিলেন-_স্ুলতান ! আজ নয়। আজ আপনার 

মুক্ত। স্বচ্ছন্দে চলিয়! যান। নিরাপদে গন্তবাস্থানে যতক্ষণ না পৌছিবেন 
আমি সসৈগ্ভে ততক্ষণ এইস্থানেই অপেক্ষা করিব। বাহাকে 'াণপণে 

উদ্ধার করিলান, পুনরায় তাহাকে মৃত্যুযুখে ওুলিক্!। দিব না। নিশ্চিন্ত মনে 
চলিয়া যান। প্রয়োপন হইলে, আবার কাল আপনার অন্ুলরণ. 

করিব। 

স্বলতান কহিলেন--বীর! তোমার এ-মহত্ব আরও প্রশংসনীয় । 

তোমার মত শক্রকে কবলে পাইলে আমি বোধ হয় এমনত।বে ছাড়ি! 

দিতাম না। 

চিহলন কহিল- বিজয় সিংহ! ভাই! মহম্মদ খঁ। কাল সর্প -তুমি 

সেই কাশৎ্সর্পের উদ্ধার সাধন করিয়াহ। ভাপ কর নাই, ভাই! 
না জানি কখন এই ক্রু কানসপ তোমার হৃদয়দেশে দংশন করিবে! 

_চিহ্তান! সর্প ধার শিরোভ্ষণ সেই ভূতভাঁবন ভগবান 
বিজন্গ সিংহের রক্ষক । সপের বিষদন্ত ভগ্ন করিতে বেশী আয়াস স্বীকার 

করিতে হুইনে না। 

চিহলন বিজয় সিংহকে আলিগন করিয়। কহিল, আমি ভাই! এখন 

এই পর্যাস্ত। প্রয়োজন হইলে আবার অস্ত্রে অস্ত্রে আলিলন 

করিব। 

চিছুলন, সুলতান দাহ ও মহেন্দ্র পাল নৌক। হইতে অবতরণ করিল। 

তৎপরে বিদ্ধ সিংহের ইঙ্গিতে ছিপ তিন খানি করতোয্ার তরঙ্গরাশি 
ভেদ করিয়৷ আবার নক্ষত্রবেগে ছুটিল। 
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মায়ের মন্দিরে 

দেবী থাল্তেশ্বরীর মন্দির প্রাঙ্গণে বিজয় সিংহ করজোড়ে দণ্ডায়মান। 
দিবা দ্বিপ্রহর। পুরোহিত মায়ের গ্রসাধী নিম্মাল্য পুষ্পদাম রাজার 

করে অর্পণ কারল। বাজ! বিজয় সাষ্টা মায়ের চরণে প্রণাম করিয়! 

নির্মাল্য মস্তকে ধারণ করিলেন। সন্বাঙ্গে ধিভৃভিলপ্ত, ওটাবহলধারিণী 

যোগিনী বম্বম্ রবে মায়ের মন্দির 'হইতে বহির্গত হইলেন। বিস্ময় সিংহ 

যোগিনার চরণে প্রণত হই! কহিলেন, 1! দেবার নিম্মালা অঙ্গ 

কবচ অঙ্গে ধারণ কৰিলাম--এখন আদেশ কর। 

যোগিনী বলিলেন-_ন্দুসস্থান ! মায়ের মন্দির স্পশ করিয়া! অগ্রে 

শপথ কর। 

--কি শপথ করিব না! 

- পুত্র! বরেজ-সন্তানগ্ণ পথশ্র্ট। পথিত্র বরেন্রতৃমি- তোমাদের 
জন্মস্মির দিকে আর কেহই শিরি%া চাঁহিতেছে না। অহিন্ু আম্মহখ- 

পরারণ বৌদ্ধগণ অগিংসার ণাঁমে অনাচারের শোতে ব্রাজ্য নাস্তিকতার 

লীলাস্থলে পরিণত করিয়াছে; আবাব সুলঠান সাহ তরবারি হস্তে একোর 

কুহক-ভেরী বাঁজাইতে বাজাইঙে দেননার দেশ ব্ুক্তধারার ডুবাইবার 
উপক্রম করিয়া তুলিএ। হিন্দু চিহ্লান, অহহিন্দু বৌন্ধগণ দেখের সুখ- 
সম্পদ সুলতানের পদতলে অঞ্জল ধিতে উদ্ভত। বৃদ্ধ মগ্াস্থান্াজ 

একমাত্র তোমার মুখ চাহিয়! বসিয়া আছেন। বৎস! চান্রিদিকে অনল 

প্রলিত। যদি এখনও তাহা নির্বাণ করিতে ন! পার তবে এই অনলে সব. 

জন্মীভূত হইবে। মহাস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সৌভাগা-রুবি চির-অন্তমিত 

হইবে। শপথ কর, জীবন থাকিতে মহাস্থানরাজকে ফের্লর। থাল্তাঁয় 

ফিয়িবে ন|! | ৃ্ 
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মা! আমিকি তোর সন্তান নই? এই বরেন্দ্রতৃমিতে কি 
আরম জন্মগ্রহণ করি নাই? মহাস্থানের গৌরব সেকি না আমার গৌরব 

নয়? আম শপথ করিতেছি, আনার ধমণীর শেষ বুক্তবিন্দু পর্যন্ত 

বরেন্দ্রভূমির জন্ত দান কারলাম | 

বড়ই অগ্তায় করিয়াছ বংস! যদি স্ুলতানকে বন্দী করিতে, 

তাহা হহলে বরেক্্ভূমির সকল গৌরব অক্ষুণ্ন থাঁকিত। চিহলনের কৌশল, 

বিদ্বে/হাদগের বড়যন্ত্র একমুহ্র্ডে থামিয়া যাইত। কেহই মস্তক উন্নত 

করিয়া দীডাইতে পারিত না। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করিলে কেন 

বাপ! 

সে শক্ষা ৩ দাও নাই জননা ! আমি হলতানকে মুতা-ঘুখ 

হইতে উদ্ধার কাঁরয়। নিরাপদে মুক্তপথে যাইতে দিয়াছি। কেন দিলাম? 

দৈবপীড়িত শত্রকে বন্দী কারতে প্রবৃত্ত হইল না। ন্ুলতান 

যাইবার সময় খাললেন, বার! আরম যদি এমন অবস্থায় তোমাকে 

পাইতাম, বোধ হয় ছাঁড়িতে পারতাম না। বল মা! আমি কি 
অন্যায় করিস্তাছি 

--তুমি মহত্বের পত্রাকা91 দেপাইয়াছ, দেবতার মত কার্য করিয়াছ ; 

“কিন্ত রাজধর্্মন ৩ পালন কর নাই বাপ! আজ ভোমার বিবেচনার দৌমে 

মহাহ্থানরাজ বিপন্ন । শহ শত শত্র একদিকে, আর মোরাদ একদিকে ; 

বিপনন রাজ! পরশ্ুরামকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে? সুলতান 

কোণাপ় গেল জান? সে তোমার মহাস্থান গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া 

আসিয়াছিল। আজ যদ্দি মহাস্থানে না পৌছিতে পার, কাল তুমি 

আর মহাস্থানরাজেব কোনও উপকার করিতে পারিবে না। তোমার 

অগ্রগমনের পথ রুদ্ধ হুইবে। 

এক্ষণে বুঝিলাম। মা! সুলতানের পশ্চাতে গুপ্তচর প্রেরণ 

করিয়াছি। | 
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--এদিকের সমস্ত প্রস্তুত ? 

_হী। 

--আমার উপদেশমত মগধে দূত প্রেরণ করিয়াছ ? 
_হী]। 

-বাপ! হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ বাতীত আর উপাযান্তর নাই। 

এ-ধাবস্থ। আরও পুব্ধ করা! উচিত ছিল। হেমন্ত সেনের যশ: গৌরবে 
বঙ্গবিভার ভরিয়া গিয়াছে । তেমন উদার কথুবাপরার়ণ বার আর 
'এমেশে কেহ নাই । শরণাগত মহাহ্ানবজকে মগধেখর প্রাণপণে 

রন্মা করিবেন। বিজব্ন ! একথা তার কর্ণে প্রবেশ করিলে, স্থলতানকে 

ধরেন্ব-বিজর-মাশ। পরিতাগ করিয়। এভাধন পলাম়নের পথ অন্বেষণ 

কঞ্সিঠে হইত । তা ৩ হবার নয়, _ঠিন্দুর যে ঘরে ঘত্রে শক্র। রাজাকে 

,ব এ সঙ পরামন দান কারবে ? যাক -স্লভান কোথায়? 

শুনলাম আত্রেয়তাবের াউিলা লনা (দয়। ধারে ধীরে অগ্রসর 

হহতেছে। 

-মোবাদ |ক অগ্রগমনে বাধ! দিতে যায় নাই ? 

-না। তবে কোনও কারণ থাকিতে পারে। 

_উত্রম, তোমরা অন্ন শস্্রে গুপজ্দিত হও । 'আমি তোমার মগগলার্থ 
একবার মায়ের নান জপ কার। 

যোগিনা থাঘ্বযম্মীসনে উপবেশন করিয়া! ধ্যানস্থ হইলেন । 

রাজ বিজ্রয় দণ্ডায়মান £ইয়া অগননন্কভাবে চিন্ত! করিতেছেন । সহসা 

পৃষ্টদেশে কাহার কর-স্পশ অনুভূত হইল। তিনি বিশ্রিতভাবে পশ্চান্দিকে 

চাহিম্ন। দেখিলেন__বালিকা শ্যামা খিলখিল ক্রিয়া হাসর়। উঠিয়া 

কহিল---দেখ রাজা! কেমন জব? কেমন? ভয় পেয়েছ ত? 

বালিকার সরল হাস্ত দেখিয়া বাঁজ। হাসিয়!, কহিলেন--তুমি না! 

মায়ের কি ছেলেকে ভয় দেখাতে আছে ? 
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না জাজা। স্মামি তোমার মা হব না। তোমার মা যে রাজরাণী, 
আমি গরীব জেলের মেয়ে। গরীব পেয়ে কি তামাঁসা করতে আহ্ছে 

বাজ। ! 

-_না, আমি তামাদা কবি নাই। সত্যই তুমি, আমার মা! 
_-আমি বদি তোমার মা, তবে রাজ! আমার পরণে ছেঁড়। 

কাপড়, "মার ভাতে পেতলের বাল! কেন? 

আমিও যে মা তোর ভিথারী সন্তান, কেমন করে রাজ- 

আভরণে তোকে সাঙ্তাব ! এস ম. দীরুকুললক্ষমী কুমারীরূপিণী থাল্তেশ্বরী । 

আজ ভোমায় মনোমত করে সাজাই । 
-- আমায় একখানি লালপেড়ে শাড়ী দাও--আমি এর বেশী আর 

কিছু চাট না। 

_-এস মা, আমার সঙ্গে এস। 

-ী রাজা ! 

কেন না ! 

. --আর্জ নাকি বাবার সঙ্গে আমায় যেতে হবে। সেই যেখানে খুব 
বড় রাজবাড়ী আছে। সেখানে নাকি লড়াই হবে। আমি তোমার 

সঙ্গে বাবার সঙ্গে লডাই দেখ.তে যাব। কখন যাবে রাজ ! 
খুব ভোবে। 

--আমি আছ সারাটা বাত ঘুমোব না। দেখ না আমি কেমন 
জেগে থাকতে পারি । 

-জাগো মা। তুমি জাগো! আর চেতনাবিহীন সন্তানকে 
আলস্তের্র তন্ত্র হতে চিরজাগ্রত কর। 

- ীমি শুধু বসে থাকৃব না রাজা! লড়াই করব-- সেখানকার 

রাঙ্গার মেয়ে লড়াই করবে--আর আমি বুঝি পারব না! আমি সব 

শিখেছি'। হা রাজা ! আমায় যে একখান, হাতিয়ার দেবে বলেছিলে ? 
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দেব বই কি মা। তোমার জন্য বেশ ধারাঁলে। হাতিয়ার তয়ের 

কবে রেখেছি । 
_-ভৰে আমি তোমার মা হব। বাব। কোথায় গেছে রাজ! ! 

- তোমার বাবা এখনি আস্চেন। এস মা! আমি তোমায় 

লাল শাড়ী পরিয়ে দি। 

রাজা! বিজন স্বহস্তে একখানি সুন্দর কারুকার্যাশোভিত গোলাপী 

রঙ্গের শাড়ী শ্রামাকে পরিতে দিলেন । শ্ঠামা আহলাদে গলির! 

গেল। 

শাম! শাডী পারিয়। হে] ভে! করিস়। হাসিতে লাগিল । বলিল, বেশ, 

হয়েছে--আজ আমি রাজার মা। আর আমাকে কেউ জেলের মেয়ে 

বলির গালি দিতে পারিবে না। 

এস মা! এখন ঘরে চল--তোমার জঙ্ত সন্দেশ, ফলমূল রেখেছি--- 
কিছু খাবে এস। 

--আমি অমনি খাব ন!। আমায় মাও বলবে, আবার জেলের 

মেয়ে বলে ঘ্ণাও করবে--ত। হবে না। আমায় কোলে করে নিয়ে 

চল! 

পাও নাই। এস ম1! আমার । কোলে এস। 

শ্তামা এক্লশ্কে বিজয় সিংহের কোলে উঠিল। ন্নেহমরী তনয়ার 

মত ঠাহার গল! জড়াইয়। ধরিল। বাৎসল্যভাবে ব্াঙ্জার অন্তর পুর্ণ 

হইল। | 

যোগিনী মাতার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বাঙগার ক্রোড়ে শ্তামাকে 

দেখিয়! কহিলেন- হাল! শ্তামা ! তুই নাকি রাজার মা! তবে নিশ্চিন্ত 
হয়ে বসৈ আছিস্ কেন ? 

শ্তামা তাড়াতাড়ি রাজার ক্রোড় হইতে নামিয় বাঁলল-. দেখ 
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ঠাকরুণ! আমি বসিয়া থাকিতে পারি না। বাব আনিবেন, 

তবে ত আমি কাজ কারব' তুমি তাঁর কি বুঝিবে? আমার কত 

কাজ তা জান? আমি তার, ধনুক, বল্পম সব ঠিক করে গুছিয়ে 

রেখেছি আমি চুপটা করে বসে থাক্বার মত মেয়ে নই। 

যোগিনী ভাসিঘা কহিলেন-_-ই্যাল! শ্যামা! -?ই কি আমার সতীন ? 

তাই ঝগড়! করতে উঠেছিম্। 

বালিকা মুখ গম্টীর করিয়! খলল,- -না ঠাকুরুণ! একথা বোলো না-- 

আমর ঘাট হবে। ছি! তোমর। দেবতা নাভ, সার আমি জেলের 

মেয়ে। রাজ! আমি তোমার কোলে উঠে অন্থান্গ করেছি; 'একগ। 

শুন্লে বাব! রাগবে। আরম তোমাগ পায়ে পচ, তাঁকে বোলে। না ? দেখ 
বলবে নত? 

--না» বল্বে! না। তুমি লক্মী মেয়েটাগ ম৩ আমার সঙ্গে কিছু 
খাবে এস। 

-খাব বই কেরা! বাবা বলে, তোমার খেছেই আমরা মানুষ । 

তা খাব বই'কি ? তুনি বদি থেতে না দাও আমর। ছুটা বাপে ঝিয়ে ন! 

খেয়েই যে মার। যাব। 

রাজা শ্তামার হাত ধরিয়। ভোগ-মনদিরের প্রাঙ্গণে লইঙ়্া। গেলেন এবং 
তাকে মায়ের পদ খাইতে দিলেন । | 

গ্াম। প্রসাদ খাইভেছে- এমন সময়ে শিবনাথ নামে এক ধীবর-যুবক 

সেই স্থানে উপস্থিত হহুল। 

রাজা জিক্ঞাদ৷ করিলেন--কি শিবু,খবর কি? তোমাদের সঙ্দার 

কোথায় ! 

--আজ্ঞে সর্দার ছিপে আছেন, আমাকে পাঠাইয়! দিলেন। 

* খবর কি? সমস্ত প্রস্তত ? 

হী মহারাজ ! জ্পার এক নূতন খবর আছে। 
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_কি?: 

_-সর্দার বাব! দিলবর খ! নামে একজন শক্রর গুপ্তচরকে ধৃত 
ক'বয়াছেন । 

--জলপথে। ন৷ স্থলপথে ? 

_বোধ হয় জলপথে ৷ হ্যা, তার নৌকাথান। কুড়াল মারিয়! 

বাইয়া! দেওয়। হইয়াছে । 

_ উত্তম, তুমি এক কাদ কর। তুম গ্রামাকে নিয়ে ওর বাবার 

কাছে ব্রেখে এপ । 

_-মায়ের মন্দির রক্ষার জগ্ঠে কে থাকিবে মহারাজ ! 

মায়ের মন্দির মা রক্ষা করিবেন। তথাপ বাধাবলভকে বাঁথিয়। 

যাই। রাধাবন্নত সসৈন্তে থান্তাপুরী রক্ষা কারুবে। 

ঠ্ামার এরাসাদ খাওয়া শেষ হইল। শ্ান। কহিল--ই। শিবু দাদ] । 

ঠই প্রসাদ খাবিনে ? 

শিবনাথ কহিল না, তুহু খা। আমি প্রসাদ খাব এখন ৷ আর 

(তাকে ব্রেখে আসি । এই বলয়! 'শব্নাথ গঠ্ামাকে লষ্ুক্লা প্রস্থান 

কারল। | 

যোগিনী মাত। রাজাকে ডাকিম্না কহিলেন --ুনিলাম, খাল্ত। পর্ধ্যস্ত 

সজ্ভান গুপ্ুচর প্রেরণ করিম্কাছে । প্রস্তৃত হও, আরু বিলম্ব করিয়ে! না । 

মায়ের অন্দিরদ্বার রুদ্ধ ভইল। রাজ। ও যোগিনী মাতা তথা হইতে 

নগ্রান্ত হইলেন। 
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বিপথে 

অন্ধকার বেশ একটু জমাট বাধিয়াছে। রাত্রি গ্রহরেক অতাত। 

গড় মহাস্থানের প্রমিদ্ধ তোরণ তাশ্রদ্বার-পথে এক যুবতী ধীরে ধীরে অতি 

স্তর্পণে বাহির হইল ও রাজপথ বাহয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। 

কিয়দদুর গিয়া দেখিল--পথিপার্থে লতাকুগ্তের অন্তরালে এক 

অন্ধকার মূর্তি দণ্ডারমান। নুবতী সেইখানে থমকিয়৷ দীড়াইল এবং 
অতি মুছ বংশীধবনির নভ্তায় সাঙ্কেতিক শব করিল। একাকিনী 

অন্ধকার পথে কে এ রমণী! 

রমণী ধীং-পাঁদবিক্ষেপে অন্ধকার মুর্তির সম্মুখীন হইয়। কহিল-_ 

তোমার আগমন সংবাদ অনেক পুর্ধেই অবগত হইয়া বাহির হইবার 
সুযোগ অন্বেষণ কারতেছিলাম। রাজকুমারী এভক্ষণে ঘুমাইল--_ভণে 

'বাহির হইতে পারিলাম। 

-_ হরপাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিল কি প্রকারে? 

- মে অনেক কথ|। সেকথা থাক্) তুনি আমিলে কেন? জান নাক, 

কেহ টের পাইলে ঘাতকের তীক্ষ খড় তোমার মস্তক দ্বিথগডিত 

হইবে! 
--তাহ৷ জানি, তবুও আসিয়াছি। আসিয়াছি কেন শুনিবে ? সমুদ্রের 

মত গভীর ভালবাসা তোমাকে-_ 
চঞ্চল৷ একটু আত্মহারা! হইয়া দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া কহিল- দেখ, 

এই পথে প্রহরিগণ আসিতে পারে। 

আয় নাই সুন্দরি ' প্রহরী এই পথে আগিলে শাণিত ছুরিকা 
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তাহার হৃদয়দেশে আমূল বিদ্ধ হইবে। সে তাহার গ্রভুর নিকটে সংবাদ 

দিবার অবনরও পাইবে ন|। 
ছি! তুমি বড় নির্দয় । 

--তোমার প্রেম আমায় আরও কঠিন করিয়া! তুলিতেছে। 

তাহা হইলে তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস ন।। 

-_-গুন চঞ্চল! উদ্বে অনন্ত নৈশাকাশ সাক্ষী, আর রজনীর এই 

অন্ধকারের মত গভীর আমার হৃদয় সাক্ষী,_-আমি সত্যই তোমায় 
ভালবাসি। 

চিহলনের এই কথ। শুনিয়া চঞ্চল! সম্পৃণ আত্মবিস্থত হইয়া কহিল -- 

নল দেখি কেন আসিয়াছ? 

চিহলন কহিল দেখ চঞ্চল! আমার আশা অনেক, তাহা৷ তোমাকে 

শুনাইব বলিয়াই আসিয়াছি। .আমার কথ শুন-_বুবিয়া উত্তর দাও । 

ইহাতে আমাদের উভয়েরই শুভাশুত নির্ভর করিতেছে। 

চঞ্চজা! ব্য্ত হইয়। কহিল-_ভূমিকা ছাড়িয়া দিয়া এখন কাজের কথাটাই 

বল না? 

- আমি মহান্থান-সিংহাসন অধিকার করিতে চাই। 
-_ তার পর। 

_ ভুমি আমাব ভাবী বাজোর পাটরাণী হইনে। বুঝয়াছি? 

__বুঝিলাম। বুঝিলান, তুমি ছরাশায় উন্মত্ত হইয়াছ। কিন্ত একার্য্য 

কি সম্ভব? 

_-হা, তুমি কিঞিন্মাত্র সাহায্য করিলেই আমি অল্লায়াসে গড় হস্তগত 

করিতে পারি। 

_ আমি কি করিতে পারি- আমার ক্ষমতা কি। আমি লামান্ত 
স্ত্রীলোক বই ত নয়! রর 

_ তুমিই পারিবে। দেখ চঞ্চগ! কৌশলেই অসাধ্য সাধন হয়। 
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চঞ্চল! ব্যস্ত হইয়া কহিল-_না, আমি পানিব না। বাজ, রাজকুমারী 

সকলেই আমাকে বিশ্বাস করেন। দেখ অধর্ধের ফল কখনই শুভ হইবে 

না। আরও দেখ, বিজন্প সিংহ, মীর্জা মোরাদ যে-তরণীর কর্ণধার 

সে-তরণী ডুবাইয়। দেওয়। কি তোমার-আমার সাধ্য, চিহলন ! 
চিহ্লন উদাস দৃষ্টিতে চলার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল-_-দেখ, 

আমি বড় আশ! করিয়া! আসিয়াছি, আমায় নিরাশ করিয়ে! লা। এই 

বলির! চিহলন চঞ্চলার হস্ত ধারণ করিল। চঞ্চল।র হাদয়-মধ্যে ভর়িৎ- 

প্রবাহ ছুটিল। এক নিমিষে আত্মহারা হইয়! কহিল--তোমার সন্তোষের 

জন্ত বদি আমাকে নরকে ডুবিতে তয-ডুবিব। ব্ল কি করিতে 

হইবে? 

চিছলন চঞ্চলার কানের কাছে মুখ লইয়! ফিম্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। 

চঞ্চলা চমকিত ভাবে বলিল, বল কিঃ না, আমি পারিব ন। 

কর্তব্বকঠোর রাজমন্ত্রীর আবাস-ভবন হইতে বাজকোষের চাবি অপহরণ 

করা-_এ যে অসম্ভব কল্পন! ! 

--মাবার অন্ত মত? ছি চঞ্চলা। নিজের সুখের পথ নিণ্টক 

করিতে চাহ না? একটু কৌশল; তাহা হইলেই আমাদের সকল কণ্টক 

ঘুচিয়া যায়-__সমস্ত বরেন্্রভূমি আমাদের পদানত হয়। এই কথ! 

বলিয়। চিহ্ন আবুল আবেগে চঞ্চল।কে বক্ষে ধারণ কারিয়া সাঁধরে তাহার 

মুখ চুষ্বন করিল। 

চঞ্চলা এত আদর, এমন সোহাগ জীবনে বুঝ কখনে। পায় নাই। 

মে আপন৷ ভুলিল।. প্রেমের মদির মোহে তাহার কর্তব্যের বাধ ভাঙ্গিয়। 

গেল। এতদিন কত যত্বে যাহা রক্ষা করিয়াছিল, 'আজ একটা নিমিষে 

কোন্ ন্বপ্রের 'নধ্যে ডুবিয়। চঞ্চল! আপনার সর্বস্ব বিসজ্জন দিল । 

, লেখনী! নরকের ছবি আঁকিতে কম্পিত হইয়ে! না। সংসারের 

্রণা দৃষ্ত মান্ধুষের চক্ষুর সম্মুখে এমনি ভাবেই ফুটিয়া উঠে। লোভে আজ 
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করিতে ন শিখিলে এইরূপেই পদন্খলন হয়। বালির বাধে সমুদ্র-তরঙ্গ রুদ্ধ 

হয় না, কিন্তু শিল্পীর প্রাণ-পাতী চেষ্টায় খরক্রোতা পদ্মার তরঙ্ললীলাও রুদ্ধ 
হইতে পারে। 

চঞ্চল আর বিলম্ব করিল না। ত্বরিত পদে তাত্ধার সমীপে উপস্থিত 

হইল। 

ভানিহস্ণ পলিচ্ছ্হেদ্গ 

সন্দে 

সাক্সংসন্ধা! সমাপন করিয়। মহারাজ পরশুরাম, সেনা নানক মোরাদকে 

লইয়া মন্ত্রণা-ভবনে প্রবেশ করিলেন । নিজ্জন মন্ত্রণাগারের প্রকো ঠাভ্যন্তরে 

স্কটিকাধারে দীপ প্রজ্বলিত। সমস্ত কক্ষ আলোকোছ্াসিত । মহারাজ 

আসন গ্রহণ করিলে, মোরাদ অপেক্ষাকৃত নিয়ঘনে উপবেশন করিলেদ। 

মহারাজ একখানি লিপি পাঠ করিতে করিতে বলিলেন, বেশ কৌশলময় 
প্রতাত্তর। মোরান তুমিও পরখানি পাঠ কর। * ূ 

পত্র পাঠ করিয়া মোরাদ কহিলেন--কেমন যেন সন্দেহের ছায়া 

আসিতেছে, মহারাজ ! 

মহারাজ পরশুরাম কহছিলেন-_মাধব পাল সামান্ত সৈল্ঠ-সাহাব্য 
করিতে অক্ষম-_এটা কেমন কথা। নিমন্ত্রিত সমস্ত সামস্ত ও বন্ধু 

রাজগণ মহাস্থানে সসৈন্তে উপস্থিত-_কিন্তু সামস্তশ্রে্ঠ মাধৰ পাল অন্তস্থতার 

ভাগ করিয়া উপস্থিত হইল না। দেখ কেমন চতুর্তা করিয়া আপন 

নির্দোয়িত। প্রমাণের জন্ত পুত্র হরপালকে পাঠাইয়াছে। এক! মাধব পাল 

নয়, মোরাদ ! অনেকেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। মাধব পাল 

রাজনীতির চক্ষে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহী, পরোক্ষে ,মহেন্র পাল প্রভৃতি 

অনেকেই আছে। 
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সেনাপতি কহিলেন-_উপস্থিত কি কর কর্তব্য আদেশ করুন। 

পরস্তরাম কহিলেন --পরামর্শের জন্যই ত তোমায় নির্জনে ডাকিয়াছি। 

সেনাপতি কহিলেন মহাস্থান-সৈন্তের ভাব-গতিক বড় সুবিধা বোধ 

হইতেছে না। কেমন যেন ছাড় ছাড় ভাব; . নিতাস্ত দায়ে পড়িয়া যেন 
কার্যা করিতেছে। ণ 

রাজ। কহিলেন- তুমি কি করিতে চাহ? 

মোরাদ কহিলেন- আমি শক্রর অগ্রগমনে বাঁধ দিতে চাই । 

কিন্তু তাহ। ঘটিরা উঠিতেছে কই £ সকলেরই মত এইখানে দৃদ্ধ করা । 

আমি দেই মতেই মত দিতে বাধ্য হইলাম । 
পরসগ্তরাম কহিলেন--এটাও যেন মন্দ নয়। শক্রুপক্ষ তাহাদের 

অজানিত স্থানে আসিবে-_আর এই স্থান আমাদের চিরপন্রিচিভ। 

মোরাদ কহিলেন--চিহলন সুলতানের পদ্দানত, সুতরাং গড় মহাস্থানের 

অন্ধিসন্ধি তাহার জানিতে বাকী নাই। আর মহাস্থান-সৈন্তের ভাবগতিক 

দেখিয়া মনে শঙ্ক। হইতেছে, ইহারা যদি বিশ্বাসঘাতকত। করে। 
বাজ। পরগুরাম কহিলেন-__তাহা হইলে বুবিব, মোরাদ ! এই বাঙ্গাল! 

দেশে কোনও রাজারই সিংহাসনে ভিত্তিমূল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। 
কুলাঙ্গারগণ যদি জাতি ও ধন্মের মর্যাদা ভুলিয়। বিশ্বামঘাতকত৷ করে 

তাহা হইলে মহাস্থান-রাজ্য সর্বনাশের অতল জলে নিমগ্ন হহবে। কিন্তু 
বিশ্বীসঘাতকদিগের সন্তানসম্ভতিগণ নিরবচ্ছিন্ন সুখে দিন যাপন করিতে 

পারিবে না। রুক্তশ্সোতে বাঙ্গালার সিংহাসন টলমল করিবে । এই বরেন্তর- 

ভূমি অত্যাচারীদের লীলাস্থল হুইয়া উঠিবে। বিশ্বাসঘাতক বরেন্্র-সস্তান 
আমার অভিশাপে যুগে যুগে রাজার চির অবিশ্বাসের ভার মন্তকে বহন 

করিয়া ধরাতলে বিদযমান থাকিবে। 

“ মোরাদ কহিলেন-_-মহারাজ ! বরেন্দ্রদেশবাসী হিন্দুসস্তান অবিশ্বাসী 
নয়। কিন্তু অ-হিন্দু বৌদ্ধরাজগণ আর চিহলনের উৎকোচে বশীভূত হিন্দ 
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সৈনিকগণ বিশ্বাসঘাতক । কি করিব মহারাজ! শত্রু অদুরে--নতুব! 

বিশ্বাসঘাতকগণকে গড় হইতে এই মুহূর্তে বিতাড়িত করিতাম। 

পরগুরাম কহিলেন-__বিজয় সিংহের সহিত বনু সৈন্ত আসিয়াছে; আৰ 

আর হিন্দুরাজগণও সসৈন্তে টপস্থিত। পালরাজাদিগকে বিদায় করিয়। 
দিয়া বিদ্রোহী সৈনিকদলকে বন্দী করিলে কেমন হয় ? 

মোরাদ কহিলেন-_ বিদায় করিয়! দে'ওয়! অপেক্ষ! সামান্য কার্ষ্যে নিয়োগ 

করিয়া তাহাদের কার্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখ! মন্দ নয়্। 

রা কহিলেন-__বিজয়ের সিত পরামশ করিয়াছ ? ূ 

মোরাদদ কহিলেন--ই1। মহারাজ! তাহার নবগঠিত ধাবর ও কোচ 

সৈম্ঘ, আর আমার বশীভুত সৈম্তদলের সাহায্যেহই আমি সুলতানের 

মহড়। লইতে সমর্থ হইব। 

বাজ পরশুরাম একটু আশ্বস্ত ভইস্বা কহিলেন--আর এই সংবাদ 
অবগত ভইয়! বন্ুস্থান হইতেই এতদেশবাসী হিন্দুবীরগণ গ্রতাহুই উপস্থিত 

হইতেছে । পরমানন্দ রায় তাহার পুরঘয়কে লইয়া! জয্পসহর হইতে 
ফিরিম্লাছে কি মোরাদ ? ্ 

মোরা কহিলেন_ন| মহারাজ! অগ্ত তাহার ফিরিবার 
কথ! । 

রাঁজা কহিলেন_মোরাদ! সে বৃদ্ধের দেহে এখনও যুবকের মু 

শক্তি আছে। কিন্তু আমি (ক হইয়া গিয়াছি। আমার বাছবল' হৃদয়ের 

শক্তি, প্রিয়তমা সাধ্বীপত্বী গুভদেবার সঙ্গে সব ভারাইয়াছি। আগে কি 

জানি মোরাদ! তাঁহ। হইলে কি চিহলনকে এট! বিশ্বাস করিতাম। 

কালস্প্প পোঁষণ করিয়! এখন বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি। 

মোরাদ সহানুভূতির স্বরে কহিলেন_.আরও যেন কি শুনিলাম 

মহারাজ । 

রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন--কি শুনিলে? , 
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মোঁরান শৃন্ঠ দৃষ্টিতে কহিলেন--বড় ভয়ানক কথা ! রাজ-কোষাগার 
শৃন্ত-_মন্ত্রী পলায়িত । 

রাজ। আশ্চর্ঘ্যান্বিত হুইয়! কহিলেন--কই ! আমি ত মন্ত্রীকে এন 

কিছুই বলি নাই। রাজোর বর্তমান অবস্থায় বাজকোষের যাবতীয় ধনরত্ব 

অপহৃত ভওযা আমারই অদৃষ্টের ফল-_এ-বিষয়ে মন্ত্রীর দোষ কি? 
জগতের যত অমঙ্গল সূর্তিমান হইয়া, আমার উপরে আপতিত 

ভইতেছে। 

মহারাজের এইরূপ উত্তর শুনিয়। মোরাদ কহিলেন - তাহার জন্য চি। 

করিবেন না, মহারাজ! মোরাদের সর্বই 'আপনার। এতদিন ধেধন 

অঞ্জন করিয়াছি, এখন তাহার সম্বাবহার করিব। 

মহারাজ পরশুরাথ স্নেহাঙড দৃষ্টিতে মোরাদের নুখের দিকে তাকাইয়! 
কহিলেন--তুমি তোমার সর্বান্থ মহান্তানের জন্ত দান করিবে কেন? 

অনৃষ্টের প্রহার আমারই মস্তকে পতিত হইতে দাও । 

মোরাদ বাগ্র কে কহিলেন--মহারাজ! প্রভু! ধনে আমার 
প্রয়োজন কি? বাহার সংসার আছে, স্ত্রী-পুত্রাদি আছে, তাভারই ধনের 

প্রয়োজন। আপনি না বলিলেও আমি মচাস্ানের জন্ত আমার সর্বস্থ দ'ন 

করিব। 

রাজা পরশুরাম নেহসিত স্বরে কহিলেন- রাজ্যের একনি ভক্ত 

আমি তোমার শ্রমলকধ অর্থ গ্রহণ করিব না। অন্ত কোন উপায় 

নাই কি, বৎস! 

মোরাদ কহিলেন--যে রসদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেই এক 

মাস যুদ্ধ চলিতে পারে। প্রয়োজন হইলে অর্থের অসভ্ভাব হইবে না। 

কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় পলায়ন করিলেন কেন? 

* রাজা! কহিলেন_তাহার কোন দোষ নাই। সরলগ্রাপ পুণ্ডরীক 
কজ্জার,' ঘ্বপায় মৃতগ্রার হইয়া মহান্থান রাজা ত্যাগ করিক্াছে। 
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মোরাদ! আগামী পরশ্ব সমর-সভার নিন স্থির করিয়াছি। এমন 

সময়ে মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকিলে চলিবে কেন? 

মোরাদ কাহলেন-মহার।জ ! আপনার আদেশের পূর্বেই আমি 

মন্ত্রী মহাশয়ের অন্বেষণে চতুর্দিকেই চর প্রেরণ করিয়াছি । 

রাজ ব্যস্ত হইয়া কছিলেন-_না মোরাম্দ' এমি নিজেই বাহির 

হও। আকশ্মিক দুর্ঘটনার হৃদয়াবেগ ব্রাঙ্গগদ আত্মহতা। করিতে 

পারে। 

মোরাদ কহিলেন-_নিশ্চিন্ত হউন মহারাজ! আমি আমার উপস্থিত 

কার্ধ্যভার বিজম্ন সিংঠের করে অর্পণ করিয়! মন্ত্রী মভাশয়ের অনুসন্ধানে 

বহির্গত হইলাম | এই বলিয়া মোরাদ রাজাকে যথোচিত অভিবাদন 

করিয়। মন্ত্রণাগার ত্বরিত পদে ৬ষ্ঠন্ডে প্রস্তান করিলেন। 

মহারাজ পরশুব্ু।মা শুগমনে আসন শনি বাতায়ন পারে 

টানিয়! লইয়। উপবেশন করিলেন এবং গগ্ডদেশে হস্ত স্কাপন করিয়া 

গভীর চিন্তার নিবিষ্ট হইলেন। সমগ্র বদেন্দ্রভৃমির একচ্ছত্র অধীশ্বর 
নহারাজ পরগুরামের 'আবার চিস্থা কি? রাজা ভাবতেছেন - ভগবন্। 
কোন্ পাপে আমার অদষ্টে এত বিড়ম্বনা! বৃদ্ধ আমি-_জরাজজ্জরিত 
দেহ । সংসার ভইতে অবসর গ্রহণ করিয়। নিশ্চিন্ত মনে তোমার চরণ 

চিন্তা করিব, ও না হইস্সা গ্াভু ! জীবনের শেষ মৃহর্তে এ কি অসার. 

চিন্তায় দ্ধ হইতেছি। জীবনে কি একদিনও নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম 

সুখ উপভোগ কব্রিতে পাৰ না? নান কুটারবাসীও আমা অপেক্ষা 

সুত্খী। তাহারাঁও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার সুকোমল অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া ছুই দণ্ড 
বিশ্রাম-ন্ুখ উপভোগ করিতে পারে। হায়, আমি কি দুর্ভাগা! দেন 

নাই-রাত্রি নাই, অবিরাম কোলাহলের মধো অন ঢালিগা চিন্তানলে 

দগ্ধ হইতেছি। রাজা-সম্পদ কিছুই নয্ব। গ্রণৃর্য্যের কনক মুকুটের 
প্রতি পরধনপ্রয়াসী দক্থ্য সর্বদাই লোলুপ দৃষ্টিতে -চাতিয়া আছে ।' ধনীর 
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আজীবন শ্রমলন্ধ এশ্বরয্য -বাজার কষ্টার্জিত রাজা কিছুই নিরবচ্ছিন্ন 

স্ুথের নম়। তবে কেন এ তৃষা! মানুষের কেন এ ভ্রান্তি? 

অর্থ অর্থ করিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত 
কেন এত ছুটাছুটি! স্থুলতান মহাস্থানে আমিতেছে, সে-ও অর্থলোভে। 

কিন্ত হায়! কেউ ত জানে না__এই বিশাল রাজোর অধীশ্বর নরসিংহ 

আজ কপদ্দকহীন। অগণিত ধনরত্ব যেন যাহু-মন্ত্রে কোথাম্ন উড়িছ। 

গেল। তার জগ্ত চিন্ত। কেন? বহুকালপ্রোথিত তু অঙ্গার হীরকের 

জন্মদাতা । মণি-নাণিক্ক একট| নামমাত্র-াবনিময়ের জঙন্গ মানব- 

কল্পনা। অতি তুচ্ছ_-কিঞু হায়, মন বুঝে না কেন? 

রাজ। এইরূপ কত কি ভাবিতেছেন, এমন সনয়ে বা্ণ্মারা 

শীলাদেবী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কঠিলেন_দ্বারর রুদ্ধ করিয়া কি 

ভাবিতেছেন, পিত। ! 

রাজ। উদাস দৃষ্টিতে তন্রার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন--কি 

আর ভাবিব মা! ভাবিবার কতই আছে। তা না ভাবিয়া! একট! 

অপার চিন্ত।য় কালক্ষেপ করিতেছি । 

--কি শুনিলাম বাব।! 

যাহা শুনিয়াছ, তাহা! মিথা! নহে। রাদকোষধ শৃত্ত- মন্া 

পলায়ত। আগুন জলিয়াছে, জলিতে দাও ম|! তুমি কেমন করিয়া 
৬-কথ। শুনিলে? এ-কথ। যে মা, অন্তের অপরিজ্ঞাত । 

--অপরিজ্ঞাত নয় বানা! সমস্ত নগরমম়্ একথার আলোচন! 

হইতেছে। 
--অতি আশ্চর্য ব্যাপার! কেমন করিয়া এ-কথ| নগরে রাষ্ট্র হইল! 

তবে কি যাহা ভাবি নাই, ভাবিতেও প্রবৃত্তি হয় না, সেই কথাই মতা? 
সাধু, সদাশয় মন্ত্রী পুগডরীক চোর? ন!, না, ইহ! আমার ভ্রন। এ-কথ 
মিথ্যা? ইহাও কুটিল তুচক্রী চিনের আর একটা কৌশল। 
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শীলাদেবী কহিলেন-_পুগ্রীক কাক! পলায়ন করিলেন কেন বাব৷ ! 

লজ্জায়, দ্বণা় মৃতপ্রায় হইয়। ব্রাহ্মণ মহাস্থান তাগ করিয়াছে। 

ইহাই সত্য। মা শীলা! আমার মন বলিতেছে-_পুণডরীক নির্দোষ । 
কি জানি, অন্ধকার পরহাদয়-রহ্ম্ত কি বুবিব ম1! 

-কি হবে বাবা! চতুর্দিকেই যে বিপদ উপস্থিত। 

রাজ শূন্ত মনে কহিলেন-- দুর্ভাগ্য কখনও এক! আসে না মা! 
মহাকালী যাহ! করিবেন তাভাই ভইবে। তাহার জন্য চিন্তা কি? 

রাজা, সম্পদ্ কিছুই চিরস্থায়ী! নয়; এই আছে-_-এই নাই। পৌগু বর্ধনে 
এই গৌরবময় সিংহাসনে কত রাজ! সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন, আবার 
কত বাজার মহিমময়, গৌরবময় বাঁজমুকুট সমরক্ষেত্রে ধুলায় লুণ্ঠিত 
ভইয়াছে। এশর্ষোর এই ত পরিণাম ৷ কালের ইচ্ছা! কে রোধ করিবে 

মা! 

ব্রাজঝুমারী কচিলেন--এ অবস্থার, ধাবা; আপনাকে অসীনু ধৈর্য্য 

ধারণ কাঁরতে হইবে । কি বিপদেব কথ|! সুলতান মহান্থান আক্রমণে 

উদ্যত_-এই ঘোর |বপদের সময়ে রাজকোবের সময় জর্থ অপহৃত 

হইল । ্ 
রাজা কহিলেন --চিন্তা কেন মা! আবৃষ্টের প্রার নীরবে সন্থ 

করিব। এ-সংবাদ গোপনে থাকাই কর্তব্য। এখন দুর্বল দেখলে 

শক্রগণ আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। 

শীলাদেবী কহিলেন-_মভাকালীর চরণ চিন্তা কর বাবা! এ বিগদে 

তিনি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে? 

রা! কহিলেন--ভ্ম কি মা! তাহার মহাস্থান তিনিই রন্মণ করুন । 

এই বুদ্ধ বয়সে আঁমি তাহার নহাপূজার আয়োজন করিতেছি । রণক্ষেত্রে 
সহ শত্রুর বক্ষ-শোণিতে, মায়ের প্রবল পিপাসার শান্তি করিবু। 

শক্তিময়ী মা! দাও মা! এই বুদ্ধের বাহুতে আবার ঘুর মত 
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শক্তি দাও-_মনে মত্ত হস্তীর বল দাও। করজোড়ে তোর পায়ে শক্তি 

ভিক্ষা করি। 

শীলাদেবী হতাশ ভাঁবে কহিলেন-মন্ত্রী কাক! চলিয়। গেলেন। এ 

শরুপুরীভে আর আপনার বলিতে কেহই নাই। , 

রা! কহিলেন_ত্রান্ষণ কেন গেল। চতুর্দিকেই অণ্তত লক্ষণ । 
রাজলক্ষমী রাণী শুভদ্েবী গেলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থলতান সা 

মঙ্কান্থান আক্রমণে টদ্ভত। অগণিত ধনরত্ব অপন্থত। কেশ শুরু, 

দন্ত পতিত। প্রত্রোপন পুগুরীক এই বুদ্ধ বয়সে আমাকে বিপদের 

মুখে রাখিমা। চলিক্ গেল। ম্মীর় বন্ধুর বিচ্ছেদভার বুকে লইয়া 

প্রহেলিকার রাঙ্গে কি কাঁজ, মা! রাজলম্্(র সঙ্গে সঙ্গে মহাস্থানের 

সৌভাগারবি চির-অন্তমিত হইয়াছে । ভেোজব'শের বিজল্ন-গৌববের 

কীর্তিস্তস্ত আস্ত ধলি-বিলুষ্ঠি ত। 

গ্ললাদেবী কহিলেন--বরাত্রি অনেক হইয়াছে, বাবা! এখন একটু 
বিশ্রীম করুন। 

রাজা কাতর প্রীণে কহিলেন বিশ্রাম ? কোথায় বিশ্রাম 

বিশ্রামেণ অবসত্ত ক মা। উৎপীড়িত প্রজ্গাপুঞ্জের নিদারুণ অভিশাপ, 

দীন আর্তগণের কাতর ক্রন্দন, অনশন-ক্রি্ট দরিদ্রের মন্ত্রতেদী হাহাকার, 

নিয়ত আমার শ্রবগাববর বধির করিতেছে । আমার চক্ষে ঘুম আসিণে 

কেন মা! ঘুম সার একদিন আসিবে দে-দুম হইতে আর জাগ্রত 

হুইব না। 

রাহি স্হেরেক - অতীত। রাজকুমারী পিতার হস্ত ধারণ করিয়! 

প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন এবং নানাগ্রকার সাত্বন! বাক্যে 

রাজাকে প্রবোধ দান করিয়। বিশ্রাম ভবনে লইয়! গেলেন। 
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নগঞরোপকে 

“গ্রযামলী ! ও শ্তামলী !” 

কক্ষে ভিক্ষার ঝুলি, দ্বাবিংশবরীর এক গৌরকার ব্রাহ্মণযূবক 

সমস্তদিন ভিক্ষ। করিয়। কুটারে ফিরিলেন। নগরের পুব্ব প্রান্তে তাহার 

খড়ের চাল। ঘর; তাহাও অর্ধভগ্র। সেই ভগ্র বটার মালে! কতরিয়া 

দেবীপ্রতিমার মত এক হুন্দরী ' পুর্ণাবয়বসম্পঃ। বুবতা বাসন্ধ। ছিলেন। 

ধুবকের নাম রঘুপতি শন্মা, আর এঠ দেবীপ্রাতমা তাভার সাধবী 

পত্বী গ্ামলী। 

বৈশাখী দ্বিগ্রহর। কূর্যাদে 'অনল বর্ধন কাঁরূহছেন। রঘুপতি 
'গ্নান্ত কলেবরে কুটারে ফিরিলেন। দ্বারগ্রাণ্জে দাড়াইয়া ডাকিলেন £.. 

'যামলা। ও গ্ঠামলী ! 

গ্রমলী কুটীর হইতে বাহির হইলেন। স্বামাকে শুদ্ষমুখ ঘন্মাক্ত- 

কলেবর দেখির। তাড়াতাড়ি বারান্দায় একণানি ঞশাসন বিঠাইয়। 

দেলেন। রদুপতি তাহাতে উপবেশন , করিলে গ্রামলী একখানি 
বাজনী লইয়! বাজণ করিতে লাগিলেন। 

রধুপতি হাসিয়। কাঁহলেন- পেটের ভিতর দাকুণ জ্বাল, বাহিরের 

চাওয়ায় শীতল হইবে কি? 

গ্তামলা ম্বামীর আতপকিষ্ট মুখখানি ধনেখিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে 

করিতে বলিলেন--আজ ফিরিতে একেবারেই বেলা শেষ । এত কা 
ক শরীরে সয়? দেখ, এই পোড়া! পেটের জগ্তই তোমার এন কষ্ট। 
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আমি আজ থেকে আধন্পেটা খেয়ে থাকৃব; আমার জন্ত আর 

তোম।কে কষ্ট করিতে দিব না, পা ধোও; স্নান আহ্বিক সমাপন 

করিতে বেলা শেষ হইয়। যাইবে । 
রঘুপ্ডি কিলেন_যাক্--তাহাতে ক্ষতি কি শ্তামলী! আমার 

এমন কি কষ্ট! কিন্ত তুমি যে সারাটা দিন মুখে জলবিন্দুও দাও নাই, 
'এ-ক£ঃ রাখিবার স্থান আমার নাহ । 

রঘুপতি স্নান করিয়। আসিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়। পুদ্দার 
আসনে উপবেশন করিরাছেন--এমন সময়ে বৃহঃ প্রাঙ্গণ হইতে কে যেন" 

ডাকিল “মা !* 

গ্তামলা খাঁহব হইয়া দেখিলেন, কুটার-সম্নিক১স্$ অশ্বখ বৃক্ষে হেলান 

দিয়। এক প্রৌঢ় ব্যক্তি চক্ষু সুদিন বসিয়া! আছে । 

গ্তামলী ঙরিতপধে ম্বামিপানধানে গমন কাঁরয়। কতিলেন--কার 

ধান ক্র ঠাকুর? নারায়ণ যে সন্মুথে উপাস্থৃত ! 

বধুপতি বিশ্মিত ও চমকিত ভাবে চন্কু মোলণেন। কহিলেন--কই, 

কই শ্তামলী' 

গ্তামলী কহিলেন_-শীস্্র পুঙ্জা সাঙ্গ কর। আজ আমাদের পরম 

সৌভাগা; প্র ধেখ অন্থথ বুক্ষতলে এক উপবাসা বাঙ্ধণ। ঠাকুর । 

আজ আঁতথিরূপী নারায়ণ সশরীরে উপস্তিত। এতদিন আমাদের এ 

সৌভাগ। ঘটে নাই। আজ আমাদের কুটার পৰির হইল । 
রুপি পুজা! শেষ করিয়। উঠিলেন এবং তরিত পদে অশ্ব বৃক্ষতলে 

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ছিন্রবসনপরিহিত ব্রাজমন্ত্রী পুগুরীক চক্ষু 

মুদ্রিত করিয়া শান্ত দূর করিতেছেন। বঘুপতি বিনীতভাবে বলিলেন__ 

মৃৃ্জন। করিবেন, আম আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়৷ বড়ই অন্ঠায় করিয্বাছি। 

এংমাত্র পরীর মুখে আপনার আগমন-বাত্তা অবগত হইলাম। সহাত্বন্। 
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আপনি অভূত্ঞ ; কাঙ্গালের কুটারে পদরেণু দান কধিয়। কৃতার্থ করুন। 

আতিথ্য স্বীকার করিয়| দীন বাহ্মণদম্পতীকে ধন্ত করুন। 

ঠাকুর! আমার অবস্থা সনাক্রূপে অবগত হইলে বোধ হয় 

আপনি এরূপ অনুরোধ করবেন না। 

মহাশয়! আমন ভিদ্ুক, আপনার সেখ। করিব এরূপ সঙ্গতি 

আমার নাই । তবে শ্রানয়!ছি, নারায়ণ কাঙ্গাল বিছ্বের অন্ন গ্রহণ কৰিতেও 

কুষ্ঠত হন নাহ। আপনাক্ষে আমি চিনিক্াছ। মাভাগ ! পদধু!ল 

দানে কাঙ্গালের পর্ণকুটার পবিজ করুন) মহাশয়! আমর! সারাটা দিন 

জলবিন্দু9 গ্রহণ না2। আপনি ব্রাহ্ণ ; আপনাকে অভুক্ত বাখক়্া 

কেমন করিপ্প! জল গ্রহণ করিব? 

আমার অবস্থা গুঃনরাও যদি আমাকে পুটারে লয় যাইতে 

সাঃস করেন, আমার আপনি নাই। আম পলাফিত, গুরুতর 

'অপসাধে অপর।দা ১ পাজপুরুনগণের চক্ষু এডাহয়। এই স্থানে আসিয়। 

বসিম়াহি। "আর একট পৰ্দে সন্ধা। হইবে। অগ্ষকার ধনাডত ₹ইখেই, 

কোন এুদুর দেশে চণিয়। যাহব। নিরপরাধ দধারদ ব্রাহ্মণ! , আম।কে 

চিনিরাহেশ ত% আমাকে আএস্ (দয়া, আমার সমস্ত দোবের বোঝা 

আপনার সক্ধে চাপাহ্য়। লইবেন কেন । 

_মত্রীমগাণণ্ বলিতে পাতি না» আপনার এদশ] কেন? 

আহা! মুথে-চোখে কাশী পড়িরাছে, দারুণ ঢন্স্তায় শরীর নাণ ভ্হয। 

গিক়াছে । দয়া করিদ্। কুটারে আনন এবং আতিথ্য স্বীকার করিয়। 

দীন ব্রাহ্মণকে কৃতাথ করুন। 
_দেখুন, মানুষের এই শোচনীয় পরিণাম । পদ-গৌরবে কেন মানুষ 

অন্ধ হয়, কেন 'আত্মবিস্থৃত হয়? হায়! কে আন! কাল যার হস্তে 

সমগ্র বরেন্দভূমির শুভাশুভ অপিত ছিল, আঞ্জ সে পথের ভিথান্ী--. 

প্রাণভয়ে, মানভয়ে, কুকুরের মত পলাম়িত। অদ্টের কি খরনর্মম 
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আভিশাপ ! সংসারে যার আংশনস্কান নাই,স্প্ুহ কলত্র লইয়া মায়ার 

বদ্ধন ন।ই-_সমন্ত জীবনের নখ, সমস্ত জীবনের আশ। করতোয়ার অতল 
জলে নিক্ষেপ করিয়া মহাক্ানের মঙ্গলে বে আত্মনিয়েগ করিয়াছিল, 
মভারাজের গ্রীতিভাজন লেই পুগুরাক ধনদলোতা--বশ্বাসঘাতক । দি” 
দিকে ছনস্োত সেই বোষণাই করিতেছে | এই পুরস্কার, ঠাকুবু। 

সমস্ত জীবন শ্রন করিয়া এই খ্যাত অজন করিলাম 

--আমি ৪ আজ ভিক্ষান্্ গিয়া সই কথা শুনিলায আমর তখনই 

মনে হইল এ-কগ! সম্পণ মিণা।। (বহার যত আ্রশাব আপনর, 

আপনি বাজকোযাগার হহতে পনবয় ঢুরি কারিণেন এ কথখ। ক বিশ্বাস 

করিতে গ্রবাণ হয় € 

অসংখ্য প্রভরীবেষ্টিত রাত-কোয়াগাগ | আমার বনানুমা তে 

একটা মক্ষিকারও তথায় প্রবেশীধকার নাই , চাবি মে আমারুই হাতে, 

কোন্ যাছুকরু নায়ামন্ত্রে আশার সেহ সণক্রলান্"ত চাখ হস্তগত কাথল! 

চলন নাই-তবে কি তু চারা এখনও পসমভবে গড়মধো প্রভাব 

বস্তার বরিঠেছে ! আগার উপ্র কান এ তীব প্রাতিহংস। £ 

রাজকার্ধোর শত অনুরোধেও আমি বিবেক-বুপ পরিত্যাগ কার নাহ : 

কখন ভ্রমেও কাহারও আন কক্রাছি বলিম্। মনে £য় না। সঠত 

সহস্র শত্রু একদিকে, আর খাজান মঙ্গল'কাঙ্মা। একা আম রক্ষা 

ক'রতে পািব কেন? এখন ধরিতে পারিলে রাজ। আমার প্রাণদণ্ড 

না করিতে পাবেন, (কন্কু অন্ধকারময় কারাগুহে এ-জাবনের পরিসঘাপ্তি 

ততবে। 

পুণ্তরীকের ই চক্ষু দিয়! অশ্রু বগলিত তইল। 

রঘুপতি ব্যণিএ চিন্তে কচিলেন--বিচলিত হইবেন না৷ মন্ত্র 

মহাশয়! সমন্তই শ্রীহরিব ইচ্ছা। মানুষ অবগ্ধর দান। এ-সংসারে 
মাফের, গবন করিবার কিছুই নাই। ধন, পর্ব কিছুই চিরস্থায়ী নয় 
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এহ আছে" এই নাই। কালের বিচিত্র গতি। রাজার গৌরবমন়্ 
ধা্জমুকুট, ভিখারীর ভিক্ষার ঝুলি, উভয়ই সমান। কিন্তুদমান্থয ত 

হাহা! বোঝে না। তাই ছুঃখের পসরা মাথায় লইয়া সংসারে বিচরণ 

করে। আনুন, আর বিলম্ব করিবেন না। দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ 

ইয়া! আঙিল। 

রুধুপতির এইরূপ সঙ্ান্ভূতিপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়! পুণরীক কছিলেন-_ 

মামি যে চতুন্দিকে বিপজ্জালে জড়িত, তাই মনে ভয় হয়, শেষে আনার 

জঞ্জ যদি আপনার! বিপদদাপনন হন্। 

রঘুপতি কহিলেন--কিসের বিপদ মন্ত্রীনাশয় ! 1বপদ-হারা মধুহ্দনই 

বিপয্নের একমাত্র আশ্রর। আমার প্রাণ গাকিতে কেহ আপনার 

কেশাগ্র স্পণ করিতে পারবে ন|। 

পুগুরীক কহিলেন _ আপনি ভিক্ষুক ব্রাক্ষণ, কি সাহসে এমন কথা 
এগিতেছেন ? 

রঘুপতি কাঁহলেন--মহাত্মন! দরদ্রের একমাঁত। বল হাদয়। যাঁর 

গদয় আছে তার সবই আছে! আম্থন, আমি আপনাকে আশ্রক 

দব। 

রঘুপতি ঠাকুর মহাস্থা'ন-নাজমন্্ীর হব্রধারণ করিন়। কুটাবে লহস্বা 

গেলেন এবং তাহার ভোজনের স্থান করিয়! দিলেন। পুগুরীক হ্ন্তপদ 

প্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করলেন । তাহার আহার অদ্ধসনাপ্ত 

ভইয়াচে - এমন সময়ে বহির্দেশ হইতে কে ডাকল--ঠাকুর মহাশয়! 

বাড়া আছেন? | 

গবুপাতি বাজনী লইয়। অতিথির অঞ্গে বাজন করিতেছেন। ডাক 
গুঁনয়া চমকিত হইলেন। এ কার কণম্বর! তবে কি রাজপুরুষগণ 

পলারিত মন্ত্রীকে ধরিতে আসিয়াছে? রঘুপতি কছিলেন _আপনি 

নিশ্চিন্ত মনে আহার করুন, আমি বাহিরে যাঁইতেছি। শ্তামলী! 
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তুমি এর কাছে থাক। হইনি বড় বিপন্ন---আমি ইহাকে আশ্রয় 

দিয়াছি। 

্ঠ।মলী দেবী দূর হইতে উভত্নের বাক্যালাপ গুনিয়াছিলেন। স্বামীর 
কথার মম্ম বুঝিতে পারিয়! ইঙ্গিতে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। রঘুপতি 

নিশ্চিন্ত মনে চলিয়। গেলেন। 

রঘুপতি দেঁথিলেন, কদ্পেক্গন সশস্ত্র যোদ্ধ-প্ুরুষ বহিঃপ্রাঙ্গণে 

দণ্ডায়মান । বঘুপতি বিন্মিত হইলেন। কিন্ত কিংকগ্তব্যবিমচ হইলেন 

না। নম্রকণ্ঠে জিন্দা! করিলেন, কে আপনারা ? 

একজন অগ্রবর্ভ; হইয়া সভাম্ত বদনে কহিল-_আঁকার দেখিয়। পা, 
পাঁরেন নাই ? 

রথুপতি কঠিলেন-_বিণক্ষণ বুঝিয়াছি, তোমরা রাজপুরুষ। ভিক্ষুক 

ব্রাহ্মণের কুটারে এইকব্প অসময়ে আগমন, একটু আশম্চর্যাজনক 

বৈ"কি ? 

অগ্রবন্তী সৈনিকবেশধারী পুরুষ মৃদু তাস্ত করিয়া! কহিলেন-_ঠাকুর ' 

আপনার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে একজন রাজকীয় অপরাধীকে আশ্রয় 
দান কর ততোধিক আশ্চষযা। কেমন? নয়কি? 

রঘুপতি দৃঢ়কণ্ঠে ক হলেন-__ আমি ব্রাভকীয় অপরাধীকে আশ্রয় দান 

করিনাই। হিন্দুর প্রধান কর্তব্য অতিথি-সেব। আন শুধু আতিথ্য- 

ধম্ম পালন করিয়াছি । 

- আমি জানি, বারেন্ত্র ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথ বাঁপিতে জানে না। ঠাকুব 

রুদঘুপতি কি আমাদের নিকট সত্য গোপন করিবেন? 

--ন1, আমি যাহ! জানি তাহা! গোপন করিব না। আমার নিকট 

আপনার এমন 1ক জিজ্ঞান্ত বিষয় আছে, বুঝিতে পারিতেছি না। 

" আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝি আপান,.মনোভাব গোপন করিবেন। 

পুতিন? 
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-সে-কথায় এখন প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর ছিন্। 

-_-আপনি কিয়ৎকাল পূর্বে কুটার মধ্যে কাহার সহিত বাক্যালাপ 
করিতেছিলেন? এখন আপনার কুটারে আপনার স্ত্রী ভিন অপর 

কোনও বাক্তি অবস্থান করিতেছে কি না? 

_-একথা জিজ্জাসা কৰিবার উদ্দেন্ত ? আপনি কাছার অনুসন্ধান 

করিতেছেন ? 

_-চৌর্যা অপরাধে অপরাধী মহাস্থান-রাজমন্ত্রীর । 
--মিখা কথ! । মহাত্মা পুগুরীক চোর একথা যে বলিবে তাহার 

জিহবা কলুগ্ত হইবে ! এই বরেন্্রভূমিতে তেনন সরলপ্রাণ সহায় ব্যক্তি 

আর আছে কি না সন্দেহ। 

--আপনি তাহাকে জানেন ? 

_ মহাস্থান-বাজমন্ত্রীকে না চেনে কে? 
_ আপনার পাঁহত বাকালাপ করিয়া! বঝিতোছ, যে সন্দেহ করিয়া 

আমরা এখানে আপিয়াছি, দে-সন্দেহ অমূলক নয় । 

- কিসের সন্দেহ? 

_-আপনার মণ্ড ব্যৃপ্তই লুক্কায়িত রাজমন্ত্রীর আশ্রয়দ।তা । 

_-দিলেই ব!ঞ্গতি কি? 

_ রাজকীয় অপরাধীকে আগ্রয় দিলে ব্রাজদণ্ডে দণ্ডিত হুইতে হয়। 

যাহা হউক আমাদের সন্দেহ হইয়াছে, আমর। আপনার কুটার পরধাবেক্ষণ 
করিব। আপনার তাহাতে আপত্তি আছে কি? 

--আঁপনি কে? 

-_-আমি মগাস্থান সেনার-অধিনায়ক-_-নাম মীর্জা! মোরাদ । 

রঘুপঠি ঠাকুর সলম্মানে সেলাম করিয়। ক হলেন _পর্ববে বলেন নাই 

কেন? আমি সাধারণ রা্-অনুচর বিবেচনায় আপনার সহিত ঝক্যালাপ: 
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করিয়াছি । আপনার ন্তায়বিচারে, গুণগ্রামে মহাস্থানবাসী সকলেই 

সন্তুষ্ট . আপনাকে কুটার মধো যাইতে দিতে আমার আপত্তি নাট | কিন্তু-_ 

__বুঝিয়।ছি, আপনি ব্রাহ্মণ । আচ্ছা, আমার স্ুবিশ্বাসী সহকারী 

রামরাঞ্জা আপনার কুটার অনুসন্ধান করিবে। কুটীার মধ্ো মা ঠাকুরাপী 

আছেন, তাহাকে সরিয়। যাইতে বলুন। ্ 

আপনি রাজ্যের সন্বমগ্ধ কর্তী_পিত।। আমর! প্র, পূত্রতুলা ; 
অতএব আপনি প্রাঙ্গণ পর্যান্ত যাইতে পারেন। 

রঘুপতি অগ্রে, তৎপশ্চাতে সেনাপতি পদলবলে বাটীর ভিতরে 

প্রবেশ করিলেন। শ্রামলী রজপুরুষগণকে পোঁয়। কুটার মধো এবেশ * 

করিয়া দ্বাররু্ধ করিয়। দিলেন। 

মোরা ডাকিলেন--মা! আমি এই রাজোর সেনাপতি! বাঁজ- 

কাধ্যেব অন্থতোধে আপনাকে একটা কথ! জিজ্ঞাস! কশিতে মসিয়াছি । 

আমার সঙ্গে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিবেন না- আমি আপনার মস্তান। 

গ্তামলী ভিতর হইতে উত্তর দিলেন-_বলুন। 

মা! মহাস্থানরাজমন্ত্রী কি অদ্য আপনার কুটীরে আতথি 

হইয়াছেন? 

--আমার স্বামীকে জিজ্ঞাম। ক্ষন । 

_বুঝিয়াছি, মা! ঠাবুর মহাশয়! মন্ত্রী কি আপনার কুটারে 

আভাঁথ হ5য়াছিলেন? 

-ই|। 

_-এতক্ষণ বলেন নাই কেন? কোথায় তিনি? 

_ কেমন করিয়। জানিব, তিনি এখন কোথায়। আমার আতিথ্য 

্বীকার করিয়। তিন আমার বাড়ী হইতে বিদাঁ গ্রহণ করিয়াছেন। 
--আনাদের তাহ। বিশ্বাস হইতেছে না। আমাদের মনে হয় মন্ত্র 

আপনার গৃহ মধ্যেই আছেন । 
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স্না। 

উত্তম । আমি গুহ অনুসন্ধান করিতে চাই। 

_-বেশ। শ্যামলী! গৃহ হইতে বহির্গত হও । 

শ্তামলী দীর্ঘ অবগুঠনে মুখ আবৃত করিয়া গ্ুতের বাহিরে আসিলেন। 

সেনাপতির অন্থমতি ক্রমে রামরাজ। ও আরও কয্রেকজন অনুচর গৃহমধো 

প্রবেশ করিল ব্রামব্রাজ। তন্ন তন্ন করিয়া! গৃহ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া 

আসিয়া কহিল - না, এ গ্রহে কেহই নাই। 

মাচ যেরাদ রঘুপতিকে কহিলেন_-দেখুন ঠাকুর! আপনি বড়ই 
মন্তায় কার্ধা করিতেছেন। মন্ত্রা পুগুরীক চৌর্্য অপরাধে অপরাধী, 
একথ| সব্বৈব মিথা, আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহারাজও তাহাকে দোষী 
বলি! মনে করেন না। 'আপাঁন আমর কথায় বিশ্বাস ককন। তাহাকে 

বাহির করি দিন্। ্ 
বঘুপাত কাহলেন--“ংমি মিথ্যা বলিতেছি না। মন্ত্রী এতক্ষণে বোধ 

হুম গড় মধো প্রবেশ করিয়াছেন। 

মোরা কহিলেন_ঠাকুর! আমি কি জানি না, মন্ত্রীর কোনও 

দোষ নাই। দস্থা চিহলন---বিশ্বাসঘাতক রাঙ্গকম্মচারিগণ মহাস্থানের 

অগণিত ধন-রন্র যাছ্-মন্ত্রে উড়াইয়। লইয়া! গিয়াছে । সকলেই তাহা 

বুঝিতে পার্িয়াছি। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় লঙ্জায়, ভয়ে কিংকর্তবাবিমূ় 

হইয়া কেন রাজধানা ত্যাগ করিলেন! '্আামপা না থাকিলে শত 

আতগ্ারীর হস্ত হন্তে মহারাঙ্গকে কে রক্ষা করিবে ? মানুষ যদি খোমার 

চক্ষে নির্দোষ হয়, জগৎ দোষী করিয়। তাহার কি করিবে? 

রদঘুপতি কহিলেন-_জনাব! খলের কুটিল কৌশলে কিছুদিন বিড়ম্বনা 

ভোগ করিতে হয় মাত্র । 

সেনাপতি কহিলেন--সে কতক্ষণ । খোদার সুক্ষ, বিচারে পাপের অব্ক- 

কার ক্ষেত্রের উপর আবার পুণের অমলধবল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটির! উঠে। 
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ঠাকুর! বেল! শেষ হইয়া আসল এগন আমি চলিলাম। আপনাদের 
স্বামী-স্ত্রীর ধর্বুদ্ধি অতি চমৎকার । আমি আপনাদের ব্যবছারে বড়ই 

সম্ত্ট হইলাম । খোদ! আপনাদিগের মঙ্গল করুন। এই বলিয়। মোরাদ 

' শ্ানলীর দিকে ফিরিয়। কচিলেন-_ আর মা। "যেদিন প্রতিগৃহে তোমার 

মত পুণ্যবতী জননীর আবির্ভাব দেখিব, সেইদিন এই জীবধাত্রী 

ধয়িত্রী সার্থক বলিয়। মনে করিব। আশীব্দাদ কর মা! আমি যেন 

মায়ের গৌরব রক্ষা! করিয়া (থাদার রান্দোে চলিয়া যাইতে পারি। এই 

বলিয়। মোরাদ স্দলবলে তথ1 হইতে নিশ্রান্ত হইলেন। 

রনুপতি হাসিয়৷ কভিলেন--শ্তামলী ! রাজধানীতে দেবতার আবির্ভাব 

হইয়াছে। মন্ত্রী কি সত সত্যই চলিয়া গিয়াছেন ? 

স্তামলী কহিলেদ--হী. তিনি আমার নিষেধ শুনলেন না; আত্মসমর্পণ 

£করিতে একে ণারে মহারাজের নিকট গিয়াছেন। 
রঘুপতি সজল-নেত্রে যুক্তকরে উদ্ধমুখে চাঠিয়। কাঁহলেন £-- 

নমন্তন্তৈ নমন্তত্তৈ নমন্তক্তৈ নমোনমঃ। 

য! দেবী সব্বভূতেষু ঝুঁদ্ধবূপেণ সংস্থৃতা ॥ 

ড় িহুস্ণ "পহি চে 

দরবাখ-গুতে 

কোলাহলমুরিত' গড় মহান্থানে আর সেরূপ আনন্দভাব নাই। 

রাজধানীতে একট। বিষাদের শআ্োত বহিয়! গিয়াছে। সেনাপতি মীর্জা 

মোরাদ সেনা সংগ্রহে মনোষোগী হইয়। এক নূতন উপায় অবলশ্বন 

কষ্িলেন। ভীল, মান্গাই, ধীবর, সাওতাল প্রভৃতি নিক্মশ্রেণীর 

লোখদিগের মধ্য হুইতে সাহসী এবং বলিষ্ঠ লোক বাছিক্া সৈম্তত্বজ- 



খও | বড় বিংশ পরিচ্ছেদ ১৪৯ 

কুক্ত করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে বহু নূতন সৈম্ত সংগৃহীত 
হইল। বীরাঙ্গনা শীলাদেবী শ্বয়ং সৈম্ত-চালনার শাৰু গ্রহণ করিলেন। 

খাল্তার নবান ভূপতি বিজয় [সিংহ মুদ্ধাথ নিমন্ত্রিত হইয়া! সসৈল্তে 
রাজধানীতে গুভাগমন করিয়াছেন। মহারাজ পরশুরাম ও সেনাপতি 

মোরাদ রাজোচিত সম্মানে তাহার অন্রার্থন। করিলেন। নিমন্ত্রিত সামন্ত 

বাজগণ সকলেই রাজার সাহাষ্ার্থ স্ব স্ব সৈন্তবল সহ রাজধানীতে 

আগমন করিয়াছেন । আদেন নাই, কেবল সামগ্তশ্রেষ্ট মাধব ; তৎপরিবর্তে 

কুমার হরপালকে পাঠাইয়াছেন । রাজকীয় আদেশ-লাপর প্রস্তাত্তরে 

রাজার এবিপদে ভিন সহান্ড়াত জ্ঞাপন কারয়াছেন । 

অগ্ঠ ভ'জার-ছুয়ারী সভাগৃহে মঙাপভার আধবেশন হক্বে! নানাদিগ, 

দেশাগত সামন্ত রাজগণ এবং অমাতাবশেত সতত পরমমাহেশবর 

নভারাজা।ধরাজ পরশুরাম সমরসন্বদ্ধী পত্রামশ কারখেন। 

দরবার-গুহ যথোপযুক্তরূপে সজ্জিত হইয়াছে। উপরে শ্বর্ণ-বৌপ্য- 
নণিমুণ্ডাদ খচিভ কারুকযানয় বিচিত্র উক্াতপ । চতুদ্দিকে *স্বণ ও 

রৌপা মপ্ডিত বিচিত্র আমনাবলা সি সারি সঙ্জিত। মধ্যভাগে সমুচ্চ 

রোপ্াবেদিকার উপর মমুজ্জল ভেমসিংহাসন - ভার্রকারাভ্র মধ্যে 
পুর্ণচন্দ্রের ন্যান্স দীপামান। রাডসংগাসনের উভয় পার্খে মন্ত্রীর ও 

সেনাপতির ঈষাঃক়্ ছুই খানি বিচিত্র আনন । গৃহল বুমুলা ন্দৃপ্ত গালিচায় 
আরত । বেল! দ্বিতীঞ ঘটিকার পরে সভার কার্য আরম্ভ হইবে। 

প্রথম ঘটি! বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই নঙবত বাঁজিল। রাজন্যবর্থ 

এবং রাজ-অমাত্যগণ একে একে দরবার-গুহে সম!গত হইলেন। সকলেই 

যে-বাহার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। "দ্বিতীয় খিক! বাজিবার 

সঙ্গে সঙ্গে দামাম। খাজিল, নকীব কুকারিয়! ব্াজ-আগমন বার্। ঘোষণ! 

করিয়া চলিয়া! গেল। অতঃপর দেহ-রক্ষিগণপরিবুত মহারা পরগুরাম 

দরবার গ্রহে শুভাগমন করিলেন। অমনি শিজ্বগুল নিনাদিত ফরিন। 
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সভত্রকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল। সভাস্থ সকলেই সসন্ত্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। 

মহারঃজ সি'হাষনে উপবেশন করিলে, সকলেই আমন গ্রহণ করিলেন। 
দভাস্ল নীরব; একটা সুচী-পতন-শবও শ্রুতিগোচর হয় ॥ সেই গভীর 
নীরবত। ভঙ্গ করিয়া মহামন্ী গুণতরীক দণ্ডায়মান হুইয়। কহিতে লাগিলেন 2 -- 

প্ৰরণীয় রাজেন্দ্রবুদ্দ! মাননীয় উচ্চপদস্থ এবং সাধারণ রাজপুরুষগণ, 
অভিজাতবগ এবং বরেন্্রভূমির প্রধান-অ প্রধান গ্রজা সাধারণ,সকলেই শ্রবণ 

করুন,মহার'জা:ধরাজ কি জন্ত অগ্থ আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন :.- 

এভদিন সমগ্র পৌগু বন্ধন রাজোর অধাশণ মহাস্থানরা্, আপনাদের 
সহায়তায়, আপনাদেরই থানুবলে বররেন্দ্রভমির গৌরব '৪ শ্বাধীনতা রক্ষায় 

সনর্থ হইয়াছেন। মহস্থানের গৌবুৰ হিন্দুর জাঙীঞ্প গৌরব। ভাই পক। 

আজ রাজ! এক বিপদগ্রস্ত নন্। এ-বিপদ ব্রাজ্যবাসী রাজা, প্রজা, 

ধনী-নিরধন সকলেরই সমান। আজ যাঁদ নিছের গৌরব--জাঠর 
গৌরব স্বাধীনতার গৌরব ভুলিয়৷ নিজের গৌরবময় উন্নত শির সুলতান 
সাহের 'পদভলে লুণ্ঠিত কর, তবে ভগতের ভতিহাসে স্বাধীনভার মানচিত্র 

হইতে বরেন্দ্রভূমির নাম মুছিয়া যাইবে । বাঁরগণ ! আত্মবিরোধে এতদিন 

হদয়.বধো যে দুর্বলতাকে পশ্রয় দিযাছ* আজ তাহার প্রায়শ্চি 
কত, শক্তি জাগ্রত কর। বরেন্দ্র-সন্ভান! উঠ--দাড়াও। এ শোন 

চারিদিকে আর্তনাদ উঠিয্লাছে। সুলতান গ্রামের পর গ্রাম লুঠন করিতে 
করিতে বরেন্ত্রভূমির বক্ষের উপর দিয়া সগকে। পা ফোলয়া আমিতেছে-_ 
পুণ্যভূমি মহাস্থানের সকল গৌরব, সকল স্বাধীনত1 হরণ করিতে 
আসিতেছে । ভা" সব' ভোমর| কি আত্ম মধ্যাদা ভুলিয়াছ ? ক্ষত্রিয় 

বীরগণ ! তোমাদের 'বাহুতে কি বল নাই? জড়তা, অবসাদ 

কি বরেন্বস্মিকে জরাগ্রপ্ত করিয়াছে? আর নিশ্চে্ট থাকিয়ে! না, দন্থ্যাকে 

শাস্তি দিতে প্রস্তুত তও। জগৎকে অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়। দাও-_বরঙ্জ- 
সম্তান কাপুরুষ নয়, ত'স্র। স্বীয় ভূ্গবলে রাজা এবং রাজারক্ষায় সমর্থ । 
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নুলভান অগণ্য ইস্লাম সৈন্য লইয়া আত্রেয়ী পার হইয়। আসিতেছে । হায় 
বার! তোমরা তবুও নীরব! আর কি দেখিতেছ, গৌরব-বৈভব সকলি 

লুষ্ঠিত ভয়, সক্লি ফুরায় । হার! এই ঘুম-ঘোঁর কি ভাঙ্গিবে না?” 
শত শত অসি কোষ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে বিরত হইল । 

মন্ত্রধর পুনরায় কাহলেন-_“রাজন্গণ ! আপনার। বিংশতি জন এক 

সমবেত হইলে স্পা অপেক্ষাও তেজায়ান্ হইবেন। আপনাদের তেজে 

শত্র-সেনা মুহূর্ধ'মধোই অনল-নধ্যগত পতঙ্গের স্তায় ভম্মাভূীত হইবে। 

মুগেন্ধ দর্শনে অজকুল যেমন সভয়ে পলায়ন করে, এই বিদ্রোহিগণ ও 

আপনাদগের পরাঞ্মে সেইরূপ পলায়ন করিবে। আপনারা। যে রাজ।4 

সাহাযা। স্ব স্ব বানী স্ প্রস্থত হঠয়। আলিয়াছেন ইহাতে মহারাজ 

অত্যন্ত সন্ষ্ট ভইয়াছেন। মহারা্ম আশা করেন, বরেঞ্ভাঁমির বশ২- 

গৌরব আপন।রাই রুক্ষ! কারবেন। অতএব সকলেই পরম্পর গুড়-বিবাদ 
ভুলিয়া মহাপানের জঙ্ঃ আত্মদান করিতে কৃতসঞ্ধল্প হউন, উহা 

মহারাজাধিরাজের একমাত্র কামন| 1৮ | 
এউরূ. স্দীঘ বদ্তৃত। দমাপনাস্তে মন্ত্রী উপাবিষ্ট ভইলেন। তখন সামগ 

বৃপাতিগণের মধ্য হইতে বুদ্ধ রাঙ্গা খাঘবেন্ছ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন 

পরম মাননায় পরম মাতেশ্বর মহারাজ! গত সকল সমরেহই আমর! 

মহারাজকে যথাসাধা সাহাধা কিয়া আসিয়াছ ॥ বর্মান যুদ্ধ 

ভপপেক্ষাও ভীষণ। একবার ছ্দান্ত মাহমুদের 'আঞফনণে সমগ্র 

হিন্দুরাজ্যের অঙ্কে যে'আঘ৩ লাগিয়াছে, সে-ক্ষত অগ্থাপ শুদ্ধ হয় 

নাই। তার পর তার সেনাপতি ষসাউৰ গাজীর প্রচাবে দলে 

দলে মুসলমান হিন্দুরাজো প্রবেশ করিতেছে । সকল হিন্দুরাজোঃ 
হিন্দুঅধিবাসীর ধন-গ্রাণ আর নিরাপদ নয়। কিন্তু আত্মবিবাদপরায়ণ 
হিন্দুরাজগণ সেদিকে দৃ্টিহীন। গৃভ-বিবাদদে আত্মশত্তির অপচয় 

করিয়া! নিঃস্ব হইয়। পড়িয়াছেন। অপরের উর্পর প্রন বিস্তারের 
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প্রলোভনে আত্মহারা ছুইয়। বরেন্ত্রভুমির সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। 
আমর। মহাস্থানের গৌব্রবরক্ষার্থ বন্ধপরিকর হুইয়াই আসিম্লাছি। কিন্ত 
মহারাজ! জীবন ভাঙগিয়। গিয়াছে, যৌবনের সেই রুত্তর তেজ স্বপ্র বলিয়া 

মনে হুইতেছে--এমন সময়ে এই শিখিলমুষ্টি অবসাদগ্রন্ত বৃদ্ধ আমি 

অপ্রতিহত মোস্লেম শক্তি প্রতিহত করিতে পারবে কি? 

সেনাপতি মোরাদ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন-_ছি! ছি! হিন্দুর 

মুখে এই কথা! রাজন! আপনি বুদ্ধ, শারীরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে 

কি আত্মবিশ্বাসও হারাইয়াছেন ! কে বলিণ শক্র অঙ্গের? 

ব্রাজ! রাঘব লজ্জিতভাবে কহিলেন-_মামি সেকথা বলিতেছি না । কিন্ু 

হিন্দুর কার্ধয দেখিয়া মনে বড় ছুঃঘ হয়। যে হিন্দুজাতি একদিন আসমুদ্র- 

হিমাচল আপনার করতলগত করিয়াছিল, আজ তার সমুন্নত গৌরব-কিরীট 
আপন! ইহতে খসিয়া বাইতেছে কেন £ হিন্দু স্বাধীনতা-রক্ষায় বদ্ধপরিকর 

হয় না কেন? হিন্দুর জাবনে ডদ্দাপন| নাই ; গৌরব রক্ষার্থ হন্দুর প্রাণে 
উৎসাহের শঙধার! বয় ন৷ কেন? দেখুন, সিংহ বুদ্ধ হইলেও পৃব্রের সাহস, 
বিক্রম একেবারে হারায় না। উষ্ণশোণিত-প্রবাহ দেখিলে বীর-হৃদয় আপনা 

হইতে নাচিন্ন। উঠে । জগতে বাকা-বার অনেক দেখ! যার, কিন্ত কন্মক্ষেত্রে 

প্রকৃত বীরের সম্পূর্ণ অভাব। কে আছ বরেন্দ্-সস্তান ! কে আছ বীর! 

স্বস্ব আস স্পশ করিগ্া শপথ কর, জীবন থাঁকতে কেহ সমর-ক্ষেত্রে 

পষ্টপ্রদশন কারবে না। 

মকলেই কোষমুক্ত অসি স্পশ কবির! শপথ করল। 

থাল্তাপতি বিজয় দণ্ডায়মান হইয়। গভীর স্বরে কহিলেন শোন 

বারগণ! আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি, সামান্ধ সথল যাহা কিছু আছে, 

মথান্থানের মঙগলার্থ, ম৷ থাল্তেশ্বরীর নামে মহারাজাধিরাজের পদে অর্পণ 

করিলাম। আর ধমণীর শেষ রক্ত সঞ্চালন পর্যাস্ত শত্র-সৈস্তের সাঁহত 

সংগ্রামকরিব, এই আমর দৃট প্রতিজ্ঞ) | 
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তার পর প্রথামত সমাগত রাঙ্জগ্তবৃন্দ, সৈনিক পুরুষগণ যথারীতি 
প্রতিজ্ঞ-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। রাজ্যবাসী আপামর সাধারণ সকলে 

সমর-পাহাযা-স্বর্ূপ উপচৌকন রাজাধিরাঙ্ের সিংহাসনতপে বক্ষা 
করিলেন। মহারাজ পরশুরাম পদ-মর্ধ্যাদ। অনুনরে কর-গ্রহণ করিয়। 

সকলকে সম্মানিত করিলেন। সৈনিকগণ এক একথানি অক্ষধার 

তরবারি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইল। অতঃপর সভার কার্য আরম্ত হইল। 

মহারাজ বৃদ্ধরাজা! রাববেন্্রকে কঠিলেন-_এ-রাজো অংর বচক্ষণ বহুদশী 
কেহহ নাই। বৃদ্ধ বলিতে বাঘব আর আমি; নানা চিস্তাভারে আমি 

প্রণীড়িত। বাবব। এক্ষণে যাত। কর্তবা তমিই [চর কর। আফি 

মহা'প্রাণ মীজ্জ। মোরাদকে সেনানাদ্কের পদে বরুণ করিয়াছি। 

রাঘবেন্্র কহিলেন-মহারাজ ! এই বরেন্ভূমিঙে বিজয় সিংহ আর 

মীজ্জ। মোরাদের নান কে নাজানে গ বয়সে প্রবাণ ন। হইলেও 'মোরাদ 

অদ্বিভায় শক্তিশালা ও মমবাবদ্যায় বিচক্ষণ। এ বাএবাছুর পরিচ্ 

অনেকেই বিলক্ষণ অবগত আছেন । যাহারা বার, আর কাপুরুষ 

অধা/নে ক।ধ্য কাপতে চাতে না, বীরপুরুষ্জে সাধপে মস্তকে শ্বারণ করে। 

আম আশা করি, উপস্থিত ব্যন্ছিবর্গ সকলেই মহারাবের এগ্প্রস্তাবের 

সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। 

সকলেই এশপ্রস্তাবে সম্মত হহলেন। অমচারাজ কহিলেন " বস 

যোরাদ ! আজ সমগ্র বরেঞ্ভূমি ঠোমাকে সেনানায়কের পদে আভিষিক্ত 
করিল। 

মোরাদ কহিলেন--মহারাজাধিরাজ ! সমাগন ম্বাননীগ্র বাদগরুন্ধ এবং 

জনমাধারণ! সকণেই আমাব সেলাম গ্রহণ করুন। আশাবা,দ করুন, 

খোদার মর্জিতে আমি যেন স্বপদের গৌরব রক্ষা কতা তাগর রাজো 

চলি! যাইতে পারি । 
রাজ। পরশুরাম কহিলেন-__সেনাপ।ত ! তঁমই স্ির উরি 
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অধীন এই বীরগণ কে কোন্ কার্ষো ব্রতী হইবে- কি প্রণালী অবলম্বন 
করিলে বিজয়ল্ক্্ী মহাস্থানের করতলগত হইবেন। 

মোর!দ কহিলেন_ মহারাজ ' আমি সমাগত বীরেন্ত্রগণের পরিচয় 

সম্যক অবত নহি! রাজা ব্াঘব আম: অপেক্ষাও অনেক বিচক্ষণ ও 

বছদশী। |তনিই স্থির ককন কি-ভাবে এই মহাপমর পাঁরচালিত 

হইবে। বীরগণ ! ভবিষ্যতের এই গৌরবমন্ত সাফল্য তোমাদের বার 

এনং কম্ম দক্ষতার উপরেই নির্ভর কিতেছে। 

রাজা রাঘব কহিলে আজ জাহেব! এই ভিন্ুজাতি ম্বথ- 

সখের আশায় সন্তুখ সমরেই মরিতে চায়। মেযৃত্ু পাইলে তাহারা 
বিজয় লাভকেও তুচ্ছ করে। কিন্তু আমার ধারণা অন্তরপ। আনি 

বিবেচনা কার, শক্র-সৈন্তের 'অগ্রগমনে শাধা দেওয়া নিশ্রয়োজন। 

করতোগ্জার সুনীল বাররাশ শক্র-শোণিতে রাঞজত করাই আমার 

সম্পূর্ণ হচ্ছা। 

রাজা মহেন্দ্র পাল রাঘবেপ্ডরের ঝাকা লম্পুথ অন্থমোদন কির! কহিলেন, 

হা, এ 'মতি লৎপরামশ। পরিখাবেষ্টিত গড । লোভে এইখানে আসিয়। 

পড়িলে সুলতান ও ইব্রাহিম [পঞ্জন্রমধাস্থ বাদ্বের দশা প্রাপ্ত হবে। 

সেনাপতি কহিলেন এ পরামর্শ মন্দ নর, তবে যাঁদ কেহ বিশ্বাস- 

ঘাতকত।1 ন। করে। 

রজ। রাখব বলিলেন_-সে কি? মহাস্থান-রাজপুরীতে এখনও 

বিশ্বাসঘাতক আছে নাকি ? 

এ বঙ্গদেশে বিশ্বাসঘাতকের অসগ্ভীব নাই, রাজন! সে-কথ! যাক্, 

আপনার পরামশ মন্ধ নয়। এখন সেনা-সংস্থাপনের ব্যবস্থা করুন। 

_-প্রসি্ধ তোরণ তাজদ্বাররক্ষার্থ কে নিষুক্ত হইবে ? 
» তোরণ দ্বারে আপনি থাকিলেই যেন ভাল হয়। 

ই বুদ্ধকে তোরণ রক্ষায় নিষুক্ত করিবে? 
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_বৃদ্ধের বাহুতে পূর্বের সেই সিংহবিক্রম এখনও অটুট বলিয়। আমার 
বিশ্বাস, তাই তাঁহাকে তোরণ রক্ষায় নিযুক্ত করিতেছি। 

_আচ্ছা, আমি এ-দিকের ভার গ্রহণ কারলাম । তার পর খণথার ? 

_-বারাণসীখালের বাধ আগাইয়া আম সৈন্য শ্বয়ং এদিকে 
অবস্থান করিব। 

_কেন? সেনাপতি কি অগ্রগমন কারবেন ন। ? 

--না, আমি বিশেষ বিবেচন। কারয়াহ এহ দিক্ 357৫ শার গ্রহণ 

করিতেছি । 

উত্তম, শক্র-সেনার সম্মুখীন হইবে ক 5 

--বিজর সিংহ তাহার নবগঠিত সৈন্তদল লইরা অগগনন কাবুবেন। 

সম মহাস্থানস্নো কয়েক দলে বশক্ত হহবে এবং গড়ের চতুদ্দিক 

ঘেরিয়। অবস্থান করিবে। সমাগত রাঁজন্তগণ স্ব স্ব বানা লইয়। দণে 

দলে (বিজয় 1সংহের পার ব্ুক্ষা। করিয়। অগ্রসর হইগ্নে। ও 

মহারাজ কাহলেন--বৎস মোরাদ ! অন্ত পরানশের শেষ কর, 

কেন না৷ শত্রু অদূরে । 

মোরা কহিলেন -- খোদার ইচ্ছায় অগ্থহ শানর। সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত 

হইব । কুমার হরপাল ও রাঙা মহেন্দ্র সসৈগ্তে গড়ে মধ্যভাগে অবস্থান 

কাববেন। 

“বজম্ন সিংহ কহিলেন মহাস্থান সেনাপাত! খঞ্সেন। এপন 

কোথায়? 

মোরাদ কাঁহলেন- সাতাহারের প্রান্তরে সুলতান শাবির সংস্থাপন 

করিয়াছে? 
বিয় সিংহ ধারদর্পে কহিলেন--আমরাও প্রস্তত ২হছেছি। বরের 

বিয়াশায় উন্মত সুলতান, মহাস্থান ভূমিতেই উপনুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে ।, 
করতোয়ার অগাধ বারিরাশিই তার শেষ কবর স্থির কারয়া। বা।খলামণ 
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সমস্ত পরামর্শ স্কির তইল। বরেন্দ্রকুলংতিলক মহারাজাধিরাজ 

পরগুরাম কহিলেন--বীরগণ ! এতদিন যে যুদ্ধ করিয়াছ, তাহা আত্ম- 

কলচেরই নামান্তর। সেই গ্ুহবিবাদে আমাদের সকলেরই সর্বনাশ 

সংঘটিত হইয়াছে। এইবার 'প্ররুত যুদ্ধ। এই যুদ্ধক্ষেত্রে বরেন্ত্র-সস্তান- 
গণের শগাপরীক্ষ! ৷ এই যুদ্ধে জয়লাভ কবিলে ইতিাসে তোমাদের গৌরব- 

গাঁা সবর্ণাক্ষরে চিরদিন আলিধিত থাকিবে। সম্মুখ সমরে মৃত্যু হঠলে অক্ষয় 

স্বর্গ | অগণ্য সেন! সঙ্গে লইর! সুলতান বরেন্ত্রভূঁমির বক্ষে সগর্কে প1 ফেলিয়া 

আমিতেছে। বরেন্দ্র স্তান! আর একবার বীরত্ব দেখাও। তোমার 

শৈশবের ক্রীড়াতৃমি-_যার ধূলি তোমার অক্ষয় ন্র্গ, যার শহ্ত তোমার 
বক্ষের বল--তোমরা। সেই স্ব্ণভূমি বরেন্্রভূমিকে রক্ষ/। কর। ইহার 

জন্ত মৃত্যুকে তয় করিয়ে! না| মৃত্ঠা মরণের পরেও নুতন জীবন আনয়ন 

করিবে; কিন্তু ?গীরব ফিরিৰে না। তোমর| পবিত্র মাতৃপ্নরূপিণী 

বরেন্দ্রভৃনির গৌরব রক্ষ। কর। সুদ্ধে মুসা, মৃত্যু নয়--বীরের গৌরবময় 

বিশ্রাম। এম ভাই! এক স্থরে সুর মিলাইয়া, জীবন-বীণায় এক মহা! 

বঙ্কার উঠাও। অলসত| পরিভাগ কর, শক্রর কর্ণকুহব প্রতিধবণিত 

করিয়া গাও জয় বরেন্দ্রভূমির জয় !! 

মহারাজ পরশুরাম এই নুদীর্ঘ বক্তৃত৷ সমাপনান্তে গাত্রোথান করিলেন। 

অমনি সাগর-কল্লোলের মত সহ্ত্র কঠে জয়ধ্বনি উিত হইল। 

“জয়-বরেন্দ্রভূমির জয়, 

“জয় ধ্মরাজ পরশুরাম কি জয়।” 

মহারাজ :ভাস্থল ত্যাগ করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই ক্রমে 
ক্রমে দরবার-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। 



ছিতীয় খগু 
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দ্বিতীয় খণ্ড 

প্রথম পব্লিচ্ন্তেগ 

লগ্ন 

আত্রেয়া নদীর পূর্বাতীরে অগণিত উদ্লাম-সেন! শিবির লংগাপণ 
করয়াছে। এই অগণা সৈগ্ঠদল সঙ. সা সথণভান ও বল্থের যুবরাজ 

ইবরাহিম আন্হাম দক্ষিণাঞ্ধলবাপী হশ্ুু অধিবাসিগণকে নথিত ও নিম্পেমিত 

কারতে কারতে বরেন্জর্মিব বক্ষেব পর আসিয়। পড়িয়াছেন * 

আত্রেয়ী-হারে জয়মঠর গ্রাম । 'এহ গ্রানে নানাজাতায় হন্ছু অধিবাসী 
বাস। অয়সহর গ্রানেত্র সকলেরই উগ্র অব্ন্থা, সকলেই বাবসায়ী। 

এহ গ্রামে তেলিক এবং বণিক জা।তর সংখা।হ আধক । পরমানন্দ বায় নামে 

গ্ণৈক অসিঞাবী ব্রাহ্মণ কয়েখ্খানি এামের ভুম্যধিকাপী। পত্রমাননদ 
মাস্তান- বাজ পরশুরামের বাল্যবন্ধু; সেই ক্ত্রে তিনি কয়েকখানি গ্রা্থ 

নিব স্বরূপ ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । জয়সহর গ্রাঙে 

তিনি স্থারী বাসস্থান অট্টালিকা নিশ্নাণ করিয়া বাস করিতেছেন। 

শাবীরিক শক্কির জন্য সমগ্র বরেন্্ভুমিতে তাহার খ্যাতি ছিল। এজন 
এপ্রদেশের প্রায় সকলেই তীঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিত। 

তাভার ই পুত্র ; উভয়েই অসিবিদ্ভায় সিদ্ধহন্ত । জোষ্ঠ ত্বীম সগধরাজ 
১১ 
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হ্মস্তসেনের 'গরধান সৈন্তাধান্ষ ; তিনি মগধেই অবস্থান করেন। 

কনিষ্ঠ জয়ানন বাড়ীতে থাকিয়া ব্ষিয়কম্ম পর্যাবেক্ষণ করেন । পরমানন্দ 

গৃহে নাহ--তিনি স্থীর্থ পধাটনে গিয়াছেন। পুত্র জয়ানন্দ সম্প্রতি একাকা 
বাড়ীতে আছেন। 

জয়ানন্দ প্রাতঃকত্য ও সন্ধাবন্দনাদদি সমাপনান্তে চণ্ডতীমগ্ডপের 

আঙ্গিনায় বুশাসনে উপবেশন করিয়া পুস্তক পাঠ করিছেছেন, এমন 

সময়ে পশ্চিন পাড়ার তাহার পুরাতন 'প্রভ। হার পোদ্দার € গোঞুল মালা 

ধীরে ধীব্রে তথায় উপপ্থিত হইল । 
জয়ানন্দ ক'হলেন-কে মালী মশায়! হরি দাদী । তোমরা এ 

সকালে যে? 

হরি পোদ্দার কহিল না আসিয়। কি করি, দাদাঠাকুর 1! দ্লায়ে না 

ঠেকিলে আর তোমার পায়ের ৩লায় আশ্রয় লইতে কে আসে বল ? 

জয়ানন্দ কাঁহলেন-- ভোর বেলার আবার “তোমাদের কি হহল? 

হরি পোদ্দার কহিল--কি আবু হবে দাদাঠাকুর । হয হবাতু নয়, ভাহ 

হইতে রসিয়াছে। কোথাকার ধানশ্রান্ুনার ছেলে সুলতান সাহেব 

ইইয়া আসিয়াছে ঃ তাহার অত্ঞাচারে গ্রামে টেক। দায় হইল। ঝি- 
বৌ আর জল আনতে ঘরের বাহর হহতে পাত্রে ন7। কোন এক 

বাট। খামুন মুসলমান হইয়াছে, সেই বাটা মহম্মদ খা ঠিক দ্রষনের মত 

চেহারাঃ যেখানে যাহাতক পাক 'অমান বেদম মার! রক্ষ। কর, দাঁধাঠাকুধ 

তুমি বদি না দেখ, আমাদের দেশ-ছাড়ী তইতে হয়। গায়ের লোক 

সব পৌটল৷ বা ধয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। এ হইল কি? গোনার জয় 
সহুর যে খা থী করিতেছে, দাঘ। ঠাকুর ! 

গোকুল মালী কহল--শুধু তাই কি শুনিয়াছ, পোদ্দার মশায় । 

ও-পাড়ার রঘুর ছেলের বৌকে ধরিয়া লইয়! গিয়াছে । আর শুনিতে চ, 
গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন 'দিয়। পোড়াইয়া! মারিবে। 
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জয়ানন্দ কহিলেন- হবিদ। ! আমি একা তাহার! অসংখা । আমি এক। 

কি করিব, কেমন করিয়া! ব্রক্ষা করিব ? 

হলি পোদ্দার কহিল ন৷ পার. 'আামাদের বিদায় দা৪। এত নির্যাতন 

আর মহা করিতে পারি না। দেশের মায় করিয়। আবু কি কৰিব, 

দাদাঠাকুর ' দশে পাকিলে কাহারও মান-ইজ্জত থাঁকবে না। তোমাকেই 

ব|আরকি বলিব। তবে যদি ভ্রম কর আমরা তোমার হুকুমে 

মর্িতে পারি । 

জয়ানন্দ কহিলেন-_হরিদা ! মরিতে পার? মরিতে শিখিয়াছ ? 

তবে এস ভাই ! সকলে মিলিয়। একবার প্রণপণে চেষ্টা করি । যে-মার্টিতে 

জন্বিয়াছি, “সহ জয়সভরের মাটির মানরক্ষা করিয়া নেন মরিতে পারি। 

তোমরা "ান ন।, আম বথুর বৌয়ের জগ সুলহানের আস্তানায় গিরা- 

1ছলাম। সুলতান নাই ; সে সনাভানী কাকর, ভাহাব্র প্রাণে দয়া আছে 

_-কিন্ক তাহার অন্থপপ্ঠিতিতে দকিবের 'আঠানা এখন একটা প্রিশাচের 

ব্রীড়াভূমিতে পরিণত , পৈশাচিক খাভৎদ আমোদে আস্তান। কলাষত।, 

পিশাচ মতন্মদ না, আর বাঁলতে পারি না, হবিদা! বরঘুর মোৌকে-_ 
জন্থানন্দ 'আর বলিতে পারিলেন নাং 'মারুল আবেগে মুখ লুকাহয়। 

কার্দিতে লাগিলেন । 'এমন সময় ভরি পোদ্দা পৃদ্ব দিকে আগুনের বালক 

দেখিয়। বাস্ত তইয়া কিল দাপাঠাকুর । দাাঠাকুর 1 এ দেখ দাদাঠ1” । 

ও-পাড়ায় আগুন পাগিঘ়াছে, আর বিলপ্ব করিতে পারি না; 

আমর! চলিলাম--তুমি আইস । এই ধলিয়। হবি পোদ্দার ও গোল মালী 

দ্রতপদে সেই স্থান তাণ করিল। * 

এমন সময়ে এক মোদ্ণ। বেবামুদ্ডি তপ্িত পদে দয়ানন্দের সন্মুথে 

উপস্থিত হ্ইয়। কঠিকোন--ঠাকুরপো। ! তুনি না বাঁর। তোমরা না 

পুরুষ ! টি 
জয়ানন্দ কহিলেন--আঙ্গ একথা কেন বলিতেছেন বৌদি ! 
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রমণী কহিলেন_ আমি সব শুনিয়াছি। তুষি এখনও চুপ করিয়! 

আছ। প্রজার মান-সন্তরম আর কে রক্ষা করিবে? হায়! হাম্ন! 

আজ যদি পূজনীয় পিতৃদদেব গ্ুহে থাকিতেন তাহা হইলে তিনি তোমার 

মত এমন নিশ্টেষ্টভাবে বসিয়। থাকিতেন না।. এ দেখ সমন্ত গ্রাম পুড়িয়। 

ছারখার হঈল--তথাপি তুমি ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছ! 

আমি স্ত্রীলোক-_আমারই যে মাথ৷ খু'ড়িয়৷ মরিতে ইচ্ছ। করিতেছে । 

জয়ানন্দ কহিলেন__ বৌদি ! গ্রামের চারিদিক গুলতান সাহের 

সৈম্তগণ অবরোধ করিয। আছে। তোমার জন্যই যে আমার বেশী বিপদ্ ; 

তোমাকে কার ভরসায় রাখিয়া যা ! 

ব্রমণী বজ্ক্ঠে কহিলেন__আমার জন্য তুম বাহির হইঠে পারিতেছ 
না? ছি ঠাপুরপো। জান না আমি কাহার পুত্রবধু ? আমার 

শ্শডরের' নামে--আমার '্বামী নামে বাঙ্গাল। দেশ থরথর কম্পিত। 

'আমি . নিঞ্জের মান নিজে রাখিতে পারিব না! যখন দেখিব আর 

নিস্তার নাই__-তখন এ 'অনদরের পুষ্কারণীতে বম্প প্রদান করিয়া 
শ্বশ্তর-কুলের নুখ বক্ষ) করিব । দেবব! অস্ত্র লইয়া নিশ্চিম্তমনে গমন 

কর! আমি আমার শেষ কর্তবা স্থির ককিগ্না বসিয়া আছি। 

এই বলিয়া সেই দেবী-মূর্তি ত্ববিতপদে গ্রহ-মধা হইতে তীক্ষধার অসি 
বাহির করিয়। কহলেন_ লও ছাই ! তোমার দাদার অসিখানি লও-- 

তাহার না বক্ষ! কর। 

অয়ানন্দ আর কিছু বলিঠে না পাঁরয়। জন্ত্রমের সহিত সেই 

দেবী-প্রাতিমার চরণ-ধুলি লইয়া দেবী প্রদত্ত অনি তন্তে দ্রুতবেগে প্রস্থান 

করিলেন । 

জয়ানন্দ চলিয়া গেলে রমণী বক্ষতরা উদ্বেগ লইয়া! একদুষ্টে সেই 
্া্ি-রাশির দিকে চাঠিয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সহস! 

কাহার“কষ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন ! কে যেন ডাকিল--দিদিমণি? 
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পান চিবাইতে চিবাইতে রামী নাপতিনী তথায় আসিয়া! উপস্থিত হুইল। 
রামীর বয়ন চত্বারিংশ' অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু সুগোল নিটোল 

অঙ্গ-প্রতাঙ্গ যৌবনের ন্তরতিচিজ এখনও ম্মরণ করাইয়। দিতেছে। 

ও-পাড়ায় ঘরে ঘরে আগুন, রামীর তাহাতে ত্রক্ষেপ নাই ; সে হাসিতে 

হাসিতে সেই দেবীমুর্তির সম্তুখীন হইব. ডাকিল--দিদিমণ ! 

এহ পূর্ণাবয়বসম্পন্ন। যুবতা পরুঘানন্। রায়ের জোঠা। পুত্রবধূু-_নাম 
নবহূর্গী । শ্বশুর, স্বামী কেহই বাড়ীতে নাই । দেবর জয়ানন্দ বিপক্জ 

পজাগণের রঙ্গণর্থ এধনই গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। এখন অন্তঃপুরে 

নবদুর্গ|] (দেঝ। একাাকনী। নখএগ। সানগ্ধ ও বিশ্সিতঙাবে বলিলেন-_- 

'এ কি গা! তুই এসময়ে বে? 

পামী নাপিনী ক্বাত্রন রখ প্রকাশ করিয়া কহিল--ও-পাড়ায 

আগুন লাগিয়াছে, দিদিমণি ! 

নবদুর্গী কহিলেন--ভাই সু, উপায় কি বোন! যে অবস্থা, তাহাতে 

সকলেরই এখন গঁ। ছাড়িয়। পলাইতে হহবে। 

বামী কাঙল - তোমার কাঠে সেই পরামর্শটাই [জন্তাসা করিতে 

আসিয়াছ। 

নবহুগা অন্যমনস্কভাবে কহিলেন কিসের পরামশ ? 

রামী কহিল--এঁ না! তুমি কি বলিতোঁছলে? 
নবদুর্গা কহিলেন- হা, তা। দেখ তোরা গরীব, মুসলমানে গ! 

ঘিরিয়াছে ; এই বেল! কোনও হিন্মুরাজার আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত । 

ব্রামী নিতান্ত অসভায় ভাবে কহিল-- তা, তোমর্/ও ত রাজ! মানুষ । 

নব্হূর্গী কহিলেন-_আমার স্বামী যদি গৃহে থাকিতেন, তাহা হইলে 

তিনি একাকী দুইশত লোককে ভাগাইয়া দ্রিতেন। দেবর ছেলে মানুষ, 

সেকি আর অত লোকের মহড়া লইতে পারিবে। হায়! আগে ক 

বুঝিয়। কেন তাহাকে আগুনের মুখে পাঠাইলাম! 
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রামী কহিল--ব্যস্ত হও কেন, বৌ-ঠাক্রুণ? গায়ের ঘব লোক 

তার পিছনে, ভয় কি? 

নবছুর্ী কহিলেন-_রামী। এ শোন্, স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল 

উঠিয়াছে। ঘরে ঘবে আতুনাদ। আর বুঝি পতিিত্রাণ নাই । 

নেপথোর দিক্ হইতে ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। 

দ্বারে ঘন ঘন পদাঘাতের শব্দ হইল। রামী যেন সভন্বে নব্ছুগাকে 

জাপ্টাইয়া ধৰ্রিল। নবদ্রর। সঁঠসে বুক বাঁধিলেন। সবলে শভাহাকে 

দশ হাত দূরে ঠেলিয়! দিয়া তরিত পদে খিডকা-দ্বার মুক্ত করিয়া বহিদ্দেশে 

গমন করিলেন । ইতাবসরে পত শঙ মুমণম|ন-সৈমু, মশাল ভস্তে বাটার 

মধ্যে গমন করিল তাহাদের “আনা হো আকবর" ঝবে কর্ণ-কুতর 

বধির হইতেছিল। কয়েকজন সৈগ্/ রামীকে ধাঁরতে গেল। সে বাঁলল, 

আমায় বোরোন।, খাব! আমার আর কেউ নাই, বাবা! এই বাড়ীর 

দিদিমণি এই পথে পলায়ন করিয়াছে । নৈন্যগণ সেই দিকে গেল। 
খিওকীর দ্বার খুলিলেই স্গুখে অতি গভীর অন্দবের পুফরিণী । সৈন্যগণ 

অনুসন্ধান ক্রব্রিতে লাগিল । দেখিল, কোথাও কেহই নাই 1 তখন 

তাহারা রামীর কেশাকর্ষণ করিয়া বাহিরে লইয়। গেল। পরমানন্দ 

রায়ের সমস্ত গৃহজাত দ্রব্য লুষ্ঠিত হইল। দেবমূর্তি চূর্ণারত তইল। 
গুভে গ্ুছে দাউ দাউ করিয়া অনল জ্বলিয়। উঠিল । 

দ্বিতীম্বা পলিচ্্হে 

পরামর্শ 

সারি সারি অসংখ্য বস্ত্রাবাস। সাতাহারের নাম পরিবর্তন করিয় 

সুতান, তাহার নাম লুলতানপুর রাখিয়াছেন এবং তথায় এক বুহৎ 

দ্বীর্খিকার“তীরে সদলবলে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। 
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এই স্থলতানপুরের শিবিরে এক বৃহৎ পউ-নগুপের মধো কম্বলাসনে 

উপবেশন করিয়া তিন ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছিল। এই তিন 

ব্যক্তি অপর কেহ নর়। পরাক্রান্থ দরবেশ সাহ হ্থলঙান, যুবরাজ 
হবাঠিম ও সৈন্তাধাক্ষ মহনম্ম খ! | 

গলতান বহয্মবকে কহিনেন--এসব কি মহম্মদ । 

_-কি বাঁলতে চান? 

-দ্ব্রিদ্র প্রাহাসগণের হাহাকানে আমার করৃকুকর বধিব হইয়া 

উঠল তাৰ কারণ কি? আম সংসারহাগ।  ধন্মহ আমার 

জাখনের 'একম।- অত । আনন ক দার মত এ দেশও! লুগ্ঠন কাঁরিতে 

আর] 7? আন? নামে জনসাপারণের মনে একাঃ। মতা আতঙ্কে 

ন্গি কারঞ। 222৩৯ কেন £ আমাকে দেখিলেহ লোকে সভয়ে পলায়ন 

কে, হভ।(ণহ -৭ কাবণ কি ' 

- স্ুজাতান? ইভান কাত৭ ক, ঠাই শুনতে ঢাল? হহার কারণ 

[হন্র-বিদ্বেষ নয়-প্রতাতংসা! জ্লন মিশরের অবমাননার দ1রএ 

প্রাতশোধ চ্দর বঙ্গে ছুবিকাবাত করিয়। প্রীভিছিসার নিবৃত্তি 

এলতান সাহ রুক্ষকণে কী:.ল*-_মহন্মদ : 

---হুজবু ! 

. শান্ত ও ভাই! আদি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি--আমার 

নাম কলঙ্কিত কাররে। না । ধোদার কাধ্য সাধন করিতে আ।সয় রাজানয় 

অশান্তির দাবানল প্রজ্জলত করিতেছ কেন? খোদার প্রেমের অপূর্বব 

গৌরবে সমস্ত পৃথিবীতে ইস্লানের বিজয়-পতাক। উড্ঠীয়মান হইবে। 

অকারণে নিরীহ মানবসন্তানের শোণিতে ইস্লাম ধন্ম কলঙ্কিত 

করিয়ে। না। 

_ আমার উদ্দেশ্য অন্তরূপ। দ্রনাব! প্রীণে আঘাত, করির! 
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পুরাতন ধন্মকে জাগ্রত করিব। হিন্দু তন্দ্রা ভাঙ্গিয়! উঠিয়া দাড়াইবে । 
আর নবীন সজীব সচল ইস্লান ধন্মের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া, ভাই বলিয়! 
তাহার সহিত প্রাণের বিনিময় করিবে । বলিতে পার কি হজরত । 

কতযুগ পরে জগতে আবার মানবধশ্ম স্থ(পিত হইবে? 

মহম্মদ ! ভুল বুঝিয়লা্' উৎপীড়নে মিলনের শ্রোত সুজ হয়। 

যে বিষবীজ বপন করিতেছ, শাহাব কলে মানবজাতির সমস্ত আশ সমণ্জে 

বিনষ্ট হইবে । 

জর! আঘাতের পর আঘাত করিব। “ত কুঠারাঘাতে ভিন্দর 

হৃদয় বিদ্ধ করিব। ধেধি সে-মন্মে বেদনা লাগে কি না) জড়পরেঠে 

চেতন! ফিরে কি ন| ! 

- উন্মাদ! আমার আশ'-পাদপের মুলদেশে.কুঠারাঘাত্ করিয়ে। ন। 

উচ্ছৃঙ্খল সৈশ্তগণকে সংযত কর। বরেশ্র-ভাঁমর অগণিত ধনরঞ্জের গোভে 
ইহার! মত্ত হইয়। উঠিয়াছে। ধন, পুত্র জগতেই বল্পমূলা। খোধাও 

রাজ্যে তাহার মুল্য কিছুই নাই । আমি যে রদ্বলাভের আশায় পরেন 

ভূমিতে পদার্প্ করিয়াছ তাহার মুল্য পাথবাতে নাহ । 

যুবরাজ ইব্রাহিম কহিলেন_-হজব্রৎ। গজনীর ম্থলতান মাহমুদ 

সাহ ভবিষ্যৎ াতহাস কলঙ্কিত করিয্াছেন। আমি সেরূপ কারতে 

চাহি না। তবে মহাস্থান গড় আঁধকার করিতে চাহিতেছি, এহ ভন্ত, 

মহাস্থান বরেন্দ্র-ভূমির মন্তকস্বরূপ। এই মস্তকে তোমার চিরস্থাক়া 

আস্তানার প্রতিষ্ঠা করিব-_মহারাজ পরশুরামের অতাত গৌরবের 

সঙ্গে সঙ্গে তোমার নাম, জগতে চিরম্মরণীয় করিব । 

ন্থলতভান কহিলেন_মহন্মদ ! আমার আদেশে জয়সহরের . বন্দা- 

দিগকে মুক্তি দান কর। অশ্যাচাব কারিয়ো না--সন্মুখসমরে স্লাম 

'ধর্দের প্রতিষ্ঠা কর। 
মহম্মদ কহিল--যে। হুকুম, জনাব! আপনার আদেশে জয়ানন্দ 
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রাম্নকে ও আর আর বন্দীদিগকে এথনি মুদ্ত করিয়। দিতেছি । এহ বালয়। 

মহম্মদ প্রস্থান করিল। 

নুবরাজ কহিলেন-__-হজরৎ । বেইমানকে বিশ্বাস কারবেন না। আগতে 

যে ক্রুরকন্মী সরতান আছে, এখন বুঝিলাম মানবজ্াতই সে সয়তানের 

জন্মদাতা । এই প্রভুদ্রোভী স্প্গতান কতৃক হিন্জাতির সর্ধনাশ সাধিত 

হইবে- বরেন্র-ভূ'ম স্বাধীনতা গারাহয়া ইস্লামের অধীনতা-পাশে বধ 

হইবে। এই ভ্রশ্নাম্্া খ্থজাতির গৌরব, বিভব, হস্লামের পণঙলে 

অর্পণ করতে শরণাগত হউস্ভাছে । আশা, মঙ্ছ্থান-সিংহাসন | বেইমানকে 

দেখিলে আমার মনে দারুণ প্ণার উদ্বেক ভম্গ। সুযোগ পাইলে ভত্ভাগা 

পিশাচ একধিন আগসাদগেরও সর্বনাশ কাপতে পারে। হহার হাদয় 

কি পাঙ্ধল! কি কাালদাষয় ! আনার বোধ হয় খুসলম।ন ধর্মেও উহার 

আস্ক। নাহ । 

_-ধন্মে বিশ্বানভীন, স্বার্থহ ছুরাত্মাপ্র একমাও মূলমন্ত্র ।, আমি 

জাঁনয়। শুনগ্কাও £কখল কাম্যোদ্ধারের আশায় আশ্রয় (য়াছি মাত। 

জয়সহরের (নধার'৭ অঙ্যাচাঞ্ের পর হহতে, কি বলিব মবরাজ১! পাষগ্ডের 

মুখ দেখিডেও আমাব ইচ্। হয় না! তবে আমাদের উদ্দেগ্ত সিঞ্িরি জগ্চ' 

কয়েকটা দন মগ&বাকেন কু করিয়া ব্বাখিব। 

--আভ কয়েকভন বাজার সাক্ষাৎ কাঁরতে আসবার 

কথধা। 

-খুব সম্ভব অন্ই আসবে । যে তিন জন আবে, অহ ভাহাদের 

সঙ্গে আমাকে মাধবপুরে মাইতে হইবে। সাধন্ত বাজাধগের মধো 

মাধব পালের নামই এ হদদেশে বিধাতি। 

- কে কে আসিবে, গুনিয়াছেন কি? 

-মাধবপাল-নন্দন ভবুপাল আসবে । আর কে কে আসিবে বলিছে 

পারি না। | 
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উভর্ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত। হইতেছে, এমন সময়ে মহম্মদ 

ভ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইল । 

স্থলতান কহিলেন--একি ? এত বান্ত মে? 

মহম্মদ কহিল -ভাভারা আসিয়াছেন। 

--যথাযোগা অভ্যর্থনার বন্দে।বস্ত করয়াছ 5? আর এ ফকিরের 

আস্তানা অভ্র্থনাই ঝ কি? 

_-অভার্থনান বিশেষ প্রয়োজন হইবে না । যে ঢইজন আ'সম়াছে-_ 

তাভার। আমার বিশে অন্তরঙ্গ । শ্তামল তৃণরাজির স্ুকোমণ আসনে 

তাহাদের অভাগনার বন্দোবস্ত করিয়াছি । - 

স্থলতান সগ্গন্তে কহিলেন -অট্ি উত্তম বন্দোবস্ত । এরূপ আসনে 

ইজধুৎ নবী তাঁহার প্রিয় শিষাগণকে উপদেশ দাল কারয়াহিলেন। 

অতঃপর সকলেই পটমণ্ডপ পরিত্যাগ কবিরা সমাগত বাজগ্গণের 

সহিত সীক্ষাৎ কব্রিবার মানসে গমন করিলেন । 

প্রান্তরের এক প্রান্তে বিস্তার্ণ তণ-ফ্ষেত্রের উপর ছুইজন যোদ,-বেশধারী 
সুবক উপ-বশন করিয়। আছে । শুণভান ও বুবরাজ হত্রাহিম সেহ স্থানে 

উপস্থিত হইলেন। হঁওপূর্ব্রে মদ তথায় উপস্থিত হইয়া ছল। 
যবকদম গ।:ঞাথান করল এবং মুসলমানা কাম়্দায় সসম্রমে মন্ক 

অবনত করিয়া তিনবাএ কুণিস করিল । 

যুবরাজ ইবাহিম প্রতাভিবাদন করিপনা। কহিলেন_-অগ্য সুপ্রভাত । 

আপনার্দের আগমনে এ দান ফকিরের আন্তনা পবিত্র হইল। আমরা 

সংসারতাগী ফকির, 'আপনাদিগের সম্যক অভার্থনা কৰিব এরূপ 

সঙ্গতি নাই । 

মহম্মদ ভরপালহক লক্ষা করিয়৷ কহিল-__-বন্ধু! ইনি যুবরাজ ইব্রাহিম । 

« ভরপাল কঠিল - ন্বরাপ! আপনার বিলয়গর্ভ বচনে পরিতুষ্ট হইলাম । 
আপনার গুগগ্রাম এবং বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিশ্বা উৎগীড়িত নিরীহ 
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রাজগণ এতদিন আপনার আগমন প্রতীক্ষ। করিতেছিলেন। এতদিনে 

মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে--এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি, আমর! 

র্্বলগীড়ক নরাসংহ্ের কবল হইতে মুক্তিলাভ কারব। বরেন্দ্র-ভূমিতে 
আবার স্বাধীনতার দীপ্ত স্যের্যর উদয় হইবে। 

যুবরাজ ইব্রাভিম গম্তার বদনে বলিলেন-_ আমার প্রতীক্ষ! করিতে 

'ছলেন_ এ যে অত অসম্ভব । আমি বিধন্মী--আর আপনার! হিন্দু--হিন্দু 

ভইয়। হিন্বু-রাক্জন্বের উচ্ডেধ কামনা! করেন ? 

হরপাঁল কঠিল না জনাব' আনা হিন্দু নহ- বৌন।। হিন্মু- 
জাঙর চঞ্ষে আপনাবা যেবাপ খুণাব পা, আমরাও ঠিক “দ্ধপ। হিন্দুর] 

সদ্ধম্মিগণকেও |বধশ্ী বোদ্ধ ঝালয়! জন্তাষণ করে-অবন্ঞার চক্ষে 

দেখে । আপনাধ সেনাপতিকে জিগণস। ক€ন, ংন্দুরাজন্বে ধৌদ্ধ|দগের 
অবস্থা কিরূপ শোচনীয় । সুখরাজ! বু উইখে, বড লাঞ্কনায়--আজ 

বৌদ্ধ রাজগণ আপনার চবংশ শর্ণাগ৩ | আপনি ক শরণাগতকে 

আশ্রয় দিয়া বাধন ঠাতিপালন করবেন না? 

ইব্রাহিম কহিলেন - গুবরাজ ' আপান জানেন না-- ইহজ্রৎ সুলতান 

সাহকে জিজ্ঞাস! করুন, আমার *।খনের ধান উদ্দেঠ্ ক?ঃ ধন 

ররর লোরথতের মত দুরে [নাছপ করিয়া "দাধার চগণে আত্মসমপণ 

কারয়াছি। এই নানস্তিকগ্রধান ভূমিঙে পাবত্র হস্লাম ধশ্ম 

সংস্কাপনহই আমার একমার উদ্দেগ্ত | খোদার কাধা ঠিন॥ কোনও 

রাজনৈতিক উদ্লেঞাসদ্ধির পথে বাইতে আমার £বশেন স্পৃভা নাহ । 

তবে আপনাদের ইচ্ছা হইলে আমি আপনাঁদিগকে সাহাষ্য করিশ পার 

এই মাত্র! হজরত! বাঁজগণের আবেদন বণ করিনা আপানহ যাস! 

তম উত্তর দান করুন। 

সুলতান কহিলেন-রাজন্! গড় মহাস্থান প্রাচার-পরিথা্দ 

বেষ্টিত। আরও শুনিম্বাছি, গড় মানবের ছুঙেগ্ভ। তবে বদি আপনারা 
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বমবেত হইয়া চেষ্টা করেন, আমরা আপনাদের কার্যে সহারত। করিতে 

পারি । সফলকাম হওয়া-না-হওয়া খোদার ইচ্ছা ! 

মহম্মদ কহিল--হজবরং। মহাস্থান গড় সুদ প্রাচীর এবং 

পরিখাবেতিত সঙা, কিন্তু দুর্ভেগ্ক নয়। যদিও বহিঃশক্রর আক্রমণে 

গড় বিধ্বস্ত ভওয়া মসম্তব. কিন্ত কোন৪ ব্যক্তি বদ্দি ভিওপ হইতে 

কিঞ্চিগ্াত্র সাহায্য কবিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি অতি অল্লায়াসে 

গড় আধকার কবিতে পারি । 

মুধরাজজ কাভলেন-_মাপনার সাহসেই আমরা এপ নমসম 

সাহসিক কার্ষে। ল্যেক্ষেপ করিছে। সাহসী হইতেছি। 

মহম্মধ সভান্তে খলিল -ুবরাঞ্জ। আমাব প্রাঠ |নছব করুন। পাজ। 

নরাঁসংহ সৈম্ত সপ্থা। বুি। করিহা। কি কাঘ্ধবে! আমি যে হাহাব পশ্চাতে 

ধ্বংসের 1 বিল আয়োজন করিয়। রাখিয়াছি, তাহা ৩ সে জানে ন।। 

আপনি উপলক্ষা্াত্র থাকবেন । মাহ] করিতে হম্ন সমস্ত আমবাহ সম্পন্ন 

কর্গিব। কেখল আপনারা নকট সেন্য সাঙ্গাষ্য প্রার্থনা করিতেছি । 

গুলশান * জিজ্ঞাসা কারিণেন- এ কাধ অশান্ত ব্ারবন্থল- খায় 

ভার কে বন করিখে? 

কেশ আম ? 

ভুমি? তুমি ৩ কপদ্দকবিভীন 
কে বলে আমি কপদ্দবাবহান বরেশ্র-ভূমির অমুলা রক্ঈরাঁশ 

আমার কগঙলগও। প্রয়োজন হহলে অর্থেগ অগ্রাতুল হইবে ন।। 
সুলতান সাহ মহম্মদকে প্রগাচ আ লিঙ্গ” কাঁরয়। কাঁহলেন- মহম্মদ । 

ভাই! তোমার বাক্যে বঙ্হ সন্তুষ্ট হহলাম। জানিক়া। রখ একাধ্য 

তোমার, তোমা কার্যা তোমাকেই সম্পর় করিতে হইবে। 

, এইবপে আরও অনেকক্ষণ কথোপকথন চাঁলল। বাহুলা ভয়ে 

এইখানেই তাহার উপসংহার করিলাম । 
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অপরাহে 

স্ধ্য পাটে বসিয়াছে। দীধিকার বাধা ঘাটের উপর বসিয়া! ইদ্লাম- 
সেনাপতি মহম্মদ খা গণ্দেশে হন্ত স্থাপন করিয়া ঘোর চিন্তামগ্্। 
অকম্মাৎ মন্ডকোন্তলন করিয়৷ চাহিয়া দেখিল, এক অপরিচিত্ত, 
বাক্তি সম্ুণে দণ্ডায়মান। মহত্মদ বিস্মিত ভাবে ভ্রিজ্ঞাসা করিল--- 
হাম কে? কি প্রয়োজনে আসিয়াছ ? 

গুরুতর প্রয়োজনের অনুধোধেহ মাপনাকে অসময়ে বিরক্ত 

করিতে আসিয়াছি। 

আকারে, পোষাক পরিচ্ছদে তোমাকে বঞ্ধবাবসায়ী হিন্ু-সন্তান 
বলিয়া বোধ হুইতেছে। এই ইস্লাম-শিবিরে কোন্ সাহসে আমার 
নিকটে আসিয়াছ, বালক ? 

মাগন্তক বাক্তি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মহম্মদ 
দূ মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়। বলিল--বস্ কে $ই? 

-_ আমার চিনিতে পার নাই ? আচ্ছা দেখ আম কে? | 

গাগন্তক ছগ্ম বেশ পরিত্যাগ করিল। এ কি! গৈরিকবেশধারিণী 

বমণী-সূর্তি মহগ্রদের সম্মুথে আবিস্থৃতি হইল । 

মহম্মদ সে মূর্তি চিনিয়! কহিল--এ কি! এ যে আমাদের সেই 
কমলা) এত পরিবর্তন! তুমি এখানে কেন? , 

দাদা! তুমি তুল বুবিয়াছ। আমি কমলা নই, গৌরী--- 
তোমার ভগিনী । ঃ 

'শপগৌরি! গৌরি! তুমি গৌরী! না-না ম্বপ্ন।* আমার 
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শ্রেহময়ী ভগিনী পৃথিবীতে নাই। তুমি নর্তকী কমলা আমি তোমায় 

বেশ চিনি। 

-কমলা আমার অবস্থার যোগ্য নান মাত্র । দাদা! আমি 

তোমার সহোদর৷ | 

না, ভুই গৌরী নস) কলক্ষিন॥ আমার কাঁছে প্রতীরণ। ? 

আমার মেহের ভগিনী পৌরা জলে ডুবিয় মরিয়াছে। 

_সামি অতি মন্দভাগিনী ! লজ্জায় এত কাল তোমার কাছে 

আত্মপ্রকাশ করি নাই । আমি জানিতাম, ভনি ম্হাস্তানের সর্ধপ্রধান 

সেনাপতির পদ পাত কক্রিক়াছই। দিনে দিনে সৌভাগোর উচ্চ শিখবে 

উঠিতেছ ; আমি তোমার পরদদোন্নতিতে মনে মনে কত আনন্দ অনুভব 

করিতাম। তোমা হইতে সতত দুরে মরিয়া পাঁকিতাম। তোমার 

কাছে সত্য পগিচয় দিবার ভামার মুখ হিল না। 

তাঁত যঞ্চ সতা তয় তবে কেন জীবনের সায়াহে কালী-মাখা মুখ 

লইয়া আমার কাছে পরিচয় দিতে আংসিয়াছিণ্? তোর মৃত্ভা হইল 

না কেন?* রাক্ষপী' করতোয়ার গর্ভ হইতে কেন তুই বাচিয়া 

উঠিলি? 

মরণ হল না দাদা। মনে ভাবি, ৬খনই মরিলাম না কেন? 

তাহা হইলে জব দুরাইত--সব জাল! জুডাইত । জানি না, আর কত 

দিন এই কলদ্বি্ধ টদ্দেগ্তভীন জীবনের বোঝা বিগ! বেড়াই । রমণীর 

একমার অব্লঙ্গন, স্বানা। যে রুমণী স্বামিসেবায় বঞ্চিতা, তাহার জীবন 

ধারণে কি মল? , কপাল-দোষে তাহা ভইতেও বঞ্চিত ভইলাম । 

স্বামীর সেবা করয়৷ আমার নারীজন্ম সার্গক করিতে পাব্িলাম না । 

গৌরি ! প্রাণের ভগিনি! আখ তোকে মন্ম-পীড়া দিব ন|। 

হতভাগিনি! এ-জগতে কোথাও জুড়াবার স্থান পাস্ নাই। অৃষ্টের 

কি নিণরুখ অভিশাপ! যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই-_অন্ধ-বিশ্বাসী চিহলনের 



খণ্ড ] তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৭৩ 

সম্থখে এ কি সতা দেখাইতেছ, জগদীশ! গৌরি! তুই বীচিয। 
আছিস্? কে তোকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিল £ 

_কে উদ্ধার করিবে দাদী! দৈব আমায় মুতামুখ হইতে 

উদ্ধার করিয়াছে । দারুণ ভররদ্ই দৈত্যের মত হ্ৃঙ্কার করিয়া যখন 

আমাদের নোকাথানি বুডীদহ্ছের মান্ধখানে লইয়া গেল, তখন ঘোর 

অন্ধকারে গার তোমাকে পধ্যন্থ ছেঁখতে পাইলাম না। কখন্ যে 
নৌক1 ডুধিল, বুঝিতে পারিলাম না । 
শর প্৫-ভার পরত? 

--আনু কি গ্ঞনবে দাদ!! ভার পর সণ্ভাশন্য অবস্থায় কতক্ষণ 

ছিলাম বাণতে পারি লা । সংস্।লাভ হইলে দেখিলাম, আম বহুমূল্য 

পর্যস্কে বিচি শবায় শয়ন করিয়া আছি । যার আষ্টে সুখ না থাকে 

তার বুৰি মৃক্তাও ভয়না। কে আমাকে উদ্ধার করিল বুঝতে পারিলাষ 
না। থালাকাল।বধি ঝুটাবে বাস কণা অভ্যাস, তেমন গগ্নস্বিত 

সৌধ কখনও দন করি নাত । আমি খিশ্তিত তাবে গতের বছমুলা 
আসন!ব-পন্র (দাথতে আগিলান । পভসা ক দেখ্লামত সে-কথ। 

তোদার কাছে বলিছে লজ্জা করিব না। দেখিলাম, এক দেবমুর্তি আমার 

শিয়র দেশে বসিয়া (নণিনেষ নয়নে আমার মুখের গানে চাহিয়া আছেন । 

সেই দেবনটি আমার অধন্রবগ্তপ্ত চুলগুলি ভাহাব চল্পক-বণিকার মত 

অস্কুলি দিয়। 'আন্তে আছে সরাইস। 1?তেছেন | সেই একদিনের দুষ্ট 

আমি আব ভুলিতে পারিলাম প1 1 ভাঙার বদ্ধে। হাভার সেবার অন্প 

দিনের মধোই বেশ সুষ্ঠ ভইস়্া লাম । তোমার কণা আমার মনে 

পড়িল। .কন্দু তান খ্ানর দায়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া, ভয়ে 

কাহাকেও কি? বলিতে সাহস করিলাম না। হিনি মায় বড় যত 
বড় ভালবাস! দেখাইতে লাগিলেন । মন দিনে দিনে তাহার প্রতি 

আরুই হুইতে লাগিল। একদিন স্িনি আমার মুখে শুনখোন আমি 
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বাঙ্গণ-ঞুমারী। উহার কিছুদিন পরেই শুভক্ষণে, শুভলগ্পে আমার 

বিবাহ হুইয়! গেল। তাহার সহিত বিবাহে আমি আপনাকে ভাগ্যবতী 
মনে করিলাম গুনিলাম, তিনি মহাস্থানের মন্ত্রিপুর পুগুরীক। 

_এা,। পুগ্ুরীক তোমার স্বামী। মহ্বাস্থানের মন্ত্রী আমার 

ভগিনীপাঁত। ভগবান্! আশ্চর্মা তোমাব লীলা । তার পব ? 

--তাঁর পর, মনে পড়ে কি দাদ! ! একদিন বাজপথ হইতে পরিচারিকা 

হার অন্তঃপুরে আমারু শয়ন-কক্ষে তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল!ম । 

_ |, মনে পডে। তখনও তোমাকে দীর্ঘদিনের পে ভগিনী 

বাঁপয়া [চনিতে পারি নাই । আমি মন্ত্রী পুগুরীককে আসিতে দেখিয়া 

শ বেগে প্রস্থান করিলাম । 

_-সেই যাৎম়াই আমার কাল হইল। তিনি আমার চরিত্রে 

সন্দে করিলেন এবং কোন কথা ন! শুনিয়্াই গ্রহ ভহতে বহিঙ্কত করিয়া 

দিলেন! তার পর নৃন্তাকলাই আমার জীবনের বুরি হইল। আমি 

নাম গোপন করিয়া কমল। নাম খিধ্যাত হইলাম । একবার ভাবিলাম, 

'এদেশ ছাড়িয়। চপিয়! যাই । কিন্থ চলিয্লা গলে নার স্টাঙার দশন 

পাই'ব না---এভম্ত আমার যাও71 হইল না। আমি মতাস্তান নগরাতেই 

বিয়া গেলাম । ঈশ্বর জানেন, স্বামীর চরণ চিঞ%। ভন্ন আমার মনে 

অন্ত ।০ন্ত নাই । হীনবত্তি অবলম্বন করিয়া আজও আমাব মনে 

পপ স্পশ করে না । 

চিন ভ্ব-ধ ক।রয়। কাদিয়। ফেলিল। মরুভূমিতে সমবেদনার তটিনী 
ছুটিল। অন্ুতাপের,.শত বৃশ্চিক তাহার হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। 

চিহলন আকুল আবেগে বলিল-_গৌরি ! প্রাণের ভগিনী আমার ! 

কম্ম-ম্রাত আমাদের দুই ভ্রাতা-ভগিনীকে বিপরীত দিকে ভাসাইয়া৷ লইয়া 

গ্রিয়াছিল। কালের বিচিত্র গতিতে যদি ফিরিলে তবে আর একটু আগে 
কেন আদিলে না? তাহা হইলে আজ আমার এ অবস্থ! হইত ন|। 
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দুরাশায় মত্ত আমি পতগের মত দগ্ধ হইতে বস্মাছি। শাস্তিলাভের 

একমাত্র পথ মৃত্্যু। এ জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত বাসন! ফুরাইয়া 

গিয়াছে। আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি, মৃত্যু আমাকে প্রতিনিয়ত আহ্বান 

কারাতেভে । 

- কেন দাদা । এ যাতনা সন্ত করিতেছ ? কেন একটা রাজোর 

সব্বনাশ ঘটাইতেছ ? তুম যদি এমন না হইতে, তাভা হইলে কি 

মঙাগ্াজ নরপিংহের পুণাবাজত্ব এমন শোচনার় অবন্থ। প্রাপ্ত হয় ? 

---অদষ্টের গতি কে রুদ্ধ কাখবে ভগিনী । মরণের মুখ হইতে কেন 

বাঁচিন্না উাটলাম ? অভাবের কশাাতে নিশ্পেষিত যুবককে কে রাজোর 

সন্বোচ্চ সন্মান দান কারল। আশ। আমার কানে কানে মোহন 

পাশরী বাজাইতেছে। মন আরও অভ্যধিক উন্নাতর প্রয্াসী। তাই 

রাঞজ.পক্ষ পররিতাগ করিলাম--ল্ললতানকে বরেঞ্র-ভূমির সর্বনাশের জন্য 

আমন্ত্রণ করিয়া আনলাম । এইবার রাজ নরসিংহের ও আমার আট 

পরীক্ষ! | | 

- কাজ নাই দাদা! ফাঁরয়। আইস । কেন অকারণে গতুদ্রোকিত। 

পাপে লিপু হইবে ? - 

- ভগিনি । আমার বোধ ভয় সংসারে পাপ-পুনোর বিচারকরা নাই । 

পাপ-পুণা একট। মনোবকার-_-একট। [বশীনিকানাএ। আমি সম্মুখে অনন্ত 

কম্মক্ষেএ ভিন আর কিছুই দখিতে পাই ন।। 

_ দাদা! নিম্নত পাপে লিপ্ত থাকায় তোমার মন্তিকবিকার 

ঘট্াছে। পাপের পথ আপাত কুগগাত্ুভ বোধ হইলেও পরিণাম 

বড়ই ভয়ানক । এই সব কথ। স্রাঁনবার জন্তই কি আমি তোমার সাঁভত 

সাক্ষাৎ 'করিতে আদিলাম 7 

--আর আসিয়ো না গৌব্রি! এই শেষ পাক্ষাৎ। মনে করঃ 

তোমার দাদা মরির। গিরাছে। হয়ত আর কিছুদিন পরে আর 'এক 

১২ 
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মূর্তিতে তোমার দাদাকে দেখিতে পাইবে, তখন বিধর্মী বলিয়। তুমিও দ্বণা 
কৰিবে। 

--আর শুনাইয়ে! না__আব শুনিতে চাহ না, ভুলিয়া! যাও! এখনও 

ফিরিয়া আইস। মহাব্রাজ পরগুরাম এখনও তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন 

--তোমার পদ-গৌরব অন্ষু্ন রাথিবেন । 

_-ন! গৌরি! আর জাবনের বাকী কমটা। দিন অন আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়। জগতের সকল মানবের চক্ষে ঘণাহ হইয়া থাকিতে চাতি না। 

এখন যদি স্লতানের পক্ষ পরিত্যাগ করি, হিন্দু সম্থান আমাকে |বশ্থাস 

করিবে কেন" শেষে দুকুল হ'রাইব ? 

--আমায় বলিয়। দাও__-মামার কতব্য ক» 

--সেকথ। আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? হিন্ুনাগার কণ্ব্য 1 

ডীমি জান ন1? সাধবী! হিন্দুর সব যাইব -াহন্ুর কার্তিরাশি প্রস্ত4- 

খণ্ড অথবা ইষ্টকস্ত/প পরিণত ভইবে' [কিছু হিন্দু-নারীর গৌরখ কথা 

ভবিষাৎ ইহিহাংস স্বণান্ধরে আলাগত থা'কবে। হন্দু নার! তোমরা 
হিন্দুজাঁগকে কালের চক্ষে অমর কাবয়। রাখ । জাগ ফিন্দুপণনা ! 

পতিব্রতায়, দয়ায়, কণবো ছগা,5র শাষগ্কান অধিকার কর; ্ুবুপ্প 

হিন্দুসস্তান-যাঁভাদের মুখ চাহিয়া নুঙ্ধ মহাস্থানরাজ নিশ্চিন্ত মলে 

বাসযা আছেন, অস্কুলি হেলনে ভাভ।ধিগকে জাগত কর। কম্মক্ষেত্রে 

অন্ধ হন্দু্জাতিকে পথ 'দখাভযা। ৮৭ কাতাগ্ধে কাতারে একর সেনা এহ 

রূজনার গাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকয়। মাস্তান আক্রমণ করিতে উচ্ত । 

আমি হিন্দুর বক্ষে করান ছুরিকা বন্ধ কারতে ছটিয়া যাহতেছি । যাও, 

যাও ভ্রগিনি। যাও সাধিব! [হশ্দু-কুপাঞ্গার চিহলন হিন্দুর সর্বনাশ 

সাধনের জন্ত মুসলমানের কাছে আত্মাবক্রয় করিয়াছে। সমপ্ত সৈনা 

আমার অপেক্ষা! করিতেছে আমি চলিণাম। 

চিহলন প্রস্থান কর্বরতে উদ্যত হইলে গৌরা তাহার পথরোধ করিয়। 
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ধণ্ডায়মান হইল। পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল--দাদ!! এই মহাযুদ্ধের 

পরে যদ্দি বীচিয়! থাক, “গাবিন্দ-মন্দিরের পশ্চান্তাগে তুগসী-বেদিকামূলে 
যোগিনী গৌরীর অন্বেষণ করিয়ে।--এই বলিয়। গৌরী আর অপেক্ষা 
করিল না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে কোন্ দিকে মিশিয়া গেল । 

চিহলন দুক্তকরে বলিতে লাগিল হে করুণাময় । কে জগদীশ! 

হৃদয়ে শত বৃশ্চিক-দংশন-যাতন। দেওয়। অপেক্ষ। আমায় মৃত্যু দাও । 

কর্থ পক্সিচ্ছ্ছেক্গ 

পুনগ্মিলন 

তখন রাত্রি প্রভাত ইইঞ্সাছিল। বিহঙ্গের কাকলীতে গৃভবাসা জাগ্রত 

হইয়া উঠিল। কমলার ভপ্ধধবল মন্মর প্রাসাদের মেই কক্ষে_ষে 

সসজ্জিত কক্ষ হছে একদিন মহাস্কান-মমাতাপুতর পুগুরীক বাহির হহয়া 

(গয়াছিণেন, বহু বধ পরে সেহ বক্ষে সহসা ননুমোর ক্*ও শ্রোতিগোচর 

হইল। সেই বিচিত্র সৌধাবলী সংস্কারের অভাবে শ্রীহাঁন হইয়াছিল । 

গ্রাচীর-গানে ৪ই একটী অশ্বশ্ববরঙ্দ গঞজাইয়া উঠিদাছে । উপবনাবহারিশী 

দেবলোকবাসিনা অগ্সরার মত মে কমল। এই শ্ুরম্য ভবন আলো করিয়! 

রহিত, সেই কমলার অন্থধানে সেভ প্রাসাদের আর সে শোভা নাহ। 

প্রাঙ্গণ নান।জাতীয় আগাডঢায় পরিপুর্ণ। গৃহের নান স্থান, পেচক 

চামচিকা প্রভাত বাত্রচণ বিভঙ্গপুলের আবাসস্থনে পরিণত হচয়াছে। 

লোকে এই নিজ্জন প্রাসাদে দিনের বেখায় আদিতেই ভয় পাইত। 

এহেন 'ভয়াবহ স্থানে কে রাত্রিযাপন কারল ? 

এ কি ?--এ যে সেই কমলা! আজ বহু বর্ষ পরে সে তাহার পরিতাক্ত 

আলয়ে গ্রবেশ করিল কেন? অস্তগমনোনুখচন্দ্ের মত মুখ খুনিতে সে 
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আর যৌবনের অপরূপ সুষমার সঞ্চার নাই; সে অগ্মরাকণ্ঠের স্বর- 

তানলয়যুক্ত সুধাধার! আর মানবমন বিমোহিত করে না। একি বেশ! 
সর্ধাঙ্গে গৈরিক বসন আরুত, কঠে বানুমূলে রুদ্রাক্ষ-মাল।। যোগিনী- 
বেশধারিণী কমল! ব্যাতর-চম্মাসনে উপবেশন করিয়। নির্জন প্রকোষ্ঠে 

কাহার সহিত বাকালাপ করিতেছে ? 
এ কি? মন্ত্রী পুগ্রীক! এতদিনে হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছ ? 

ষে বুত্বার একদিন কালপর্প বোধে পারত্যাগ করিয়াছিলে, জীবনের 

অপরাহ্রে আবার তাভ। বক্ষে ধারণ করিয়াছ ? 

কমলা! ও পুণুরীক উভয়ে এব সু গ্রুশস্ত ব্যাস্র-চম্মাসনে উপবিষ্ট । শারদ 

চন্দমার মত নিম্মলন্ুন্দর আননে পুগুরীক কহিলেন_-গৌরি! যোগিনি। 

ধন্মপত্বী আমার। এতদিনে আমায় দেখা দিলে” সতীর গৌরব লইয়। 

এতদিনে ফিরিয়। আসিলে? প্রিয়তমে ! এ যে ভীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। 

অমামিশার গাঢ় অন্ধকারের পরে ক্ষণিক অ'লো- এ বে মুহূর্তের জন্য 

প্রাণেশ্বার। জাবনের সব সাধ, সব সুখ অপুণ রাখিয়াই যে আমরা জগৎ 

হইতে বিদায় লইব' 

যোগিন'বেশধারিণী কমল। পুগুরীকের কোমল হাতখনি আপনার 

হাতেরু মধ্যে ইয়া কহিল--এই আমার শুগ-_এই আমার সৌভাগ্য । 

আমার কপালে যে এত সুখ ছিল, ইন পুর্বে শাবি নাই। দাসী বলিয়। 

চরণে স্তান দিলে এছ আমার সৌভাগা -দাসী অন্য সুখ চার না। 
পুগ্তরীক কহিলেন-_-এই বেশে ভোমাকে অনেক জার়গ'য়্ অনেকবার 

দেখিয়াছি, কিন্তু চিনিতে পারি নাই। তেমন স্বর্ণকান্তি কোথায় যেন 

লুকাইছা গিয়াছে । অনঙ্গদেবের পুষ্পচাপের মত সেই ভ্র, কুরঙ্গিণীর 

মত সেই সরলতাপুরণ্ণ চক্ষু, বসন্ত-বল্পরীর মত ভুজলতা, স্থির! 

সৌদামিনীর মত অঙ্গশোভ। আজ কোথায় প্রিয়তমে! তোমার এই 

অসন্তাবিত পরিবর্ভনে' কেহই তোমাকে চিনিতে পারিবে না। তোমার 
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যে কগর আমার মনে বিপ্লব বাধাইত, তোমার সেই কোফিল-গ্জত 

কম্বর কোথায় প্রাণেশ্বরি ! 

যোগিশী কহিলেন__ আমি হতভাগনী--তোমার চরণে শত অপরাধে 

অপরাধিনী) তাহ। না হইলে কাছে অ।সিরাঁও আম্মগেপন করি” কেন ? এ- 

হেন গণাতার্থ হউতে দূরে চলির! গিয়াছিলাম কেন? তুচ্ছ অভিমানের 
বশে হৃদয়কে নরুভূঁম করিয়। তুলিলাম! দিনাস্তে তোমাকে একটি 

বার দে এই গুখ লইয়! থাকিতে পাঃরলান না কেন? বিধাতা আমার 

পোড়। অদৃষ্টে স-ন্ুখ৪ লিখিলেন ন!। ভোগ-বিলাস তুচ্ছ করিলাম, 
তোমায় ভু'লতে অরণো অরণ্ো ন্বমণ করিল।ম। শেষে দো”, হদয়-নিংহাসলে 

অন্ত দেবার স্থান নাই । শ্মশানে, গ্রামে, প্রান্তরে, অরণো, যেদিকেই 

নয়ন ফিরাই--সেই দিকেহ এমি । চক্ষু মুদ্রিড করিয়া জলন্ত চিতার সন্মুখে 

তোমারই মুর্তি ধ্যান করিয়াছ । আমার শান্ত দেবতা! তোমার পায়ে আমাধ 

ভূষিত প্রাণের বোকা নামাইয়। কৰে নিশ্চিন্ত হইব ঝ্পতে পাব কি? 

পুগ্ডরীক কহিলেন গেরি! "তামার অদশনে যে যাতনা! ভোগ 

করিতেছি--অহ্রহ যে জালায় দগ্ধ ভইতোঁছ, তাহা বিধাতা জানেন। 

এক এক বার যনে হইত, করতোয়ায় ঝাঁপ 'দয়। এই উদ্দেশ্ঠু্ীন, লক্ষাহীন 

জীবনের অবমান করি । কিন্তু কণ্তবা হাসিয়া বাধা দিত। শেষে কন্ম 

কোলাহলের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিস্বা শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতে- 

ছিলাম। কে জানিত, জীবনের সায়াক্ে আবার তোমার সহিত মিলিত 

হহব। 

যোগিনী কহিলেন__বিধাতার বিচিত্র বিধান! 'কন্মম্োত কখন্ কোন্ 

পথে ধাবিত হয় তাহা যে মানবের অপরিজ্ঞাত নাথ! সেহ লীলামর 

নিয়'তর বল্প। ধারণ করিয়া যে-পথে মানুষকে চাল।ন, মানুষ দ্বিধা! বোধ 

না করিয়া সেই পথেই চলিতে বাধ্য হয়। কর্মবশে দেখ আমি কোথার 
আির। পৌছিয়াছি। এ অবস্থায় আমি বেশ আছি। 
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পৃণগ্তরীক কহিলেন-_তুমি বেশ আছ--ধর্ম্পত্বী ? ধর্শপথে আমাকেও 

তোমার পার্থ টানিয়৷ লও। আর কিসের সংসার। আমাদের উভয়ের 
সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়! গিয়াছে । এখন আমাদের এই দায়িত্বপূর্ণ 

জীবনে এক মুহর্তেরও বিশ্রাম নাই। এখন এমন সময় আসিয়াছে, 

নিশ্চিন্ত হইয়! নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই । 

যোগিনী কঠিলেন--কেন 1প্রয়তন এ-কখা! বলিভেছ ? কন্মভুমিত 

তুমি এমন কি আঘাত পাইয়া মন্মবেধন। ভে'গ কারতেছ? 

পুগ্তরীক কতিলেন-- তুমি কি জান না গো । কি গুরুতর দোষের 

বোবা আমার মন্তকে চাপিয়যাছিল। - 

_ আমি সবই জানি'। সে তোমার দৌষ নয়, দোষ আমার দাধার। 

আমার দাদ। লোভে রাক্ষন হইপ়াছে । দানবের মত তাহার ক্ষুধা । নিজের 

দোষে দ্বী্ছা আমার অচিরাৎ্ ধবংস হইবে। 

_খ্তোমার দাঁদা চিহুলন মিশ্রের সঙ্গে আর তোনারর সাক্ষাৎ 

ত্য়াছিল কি? 

--আর মাক্ষ।ৎ করিয়। কোনই দল নাহ । "মামার দাদ ব্রা্মণ- 

কুলে কালী দিম়্াছে। শুনিলাম, এলাঙ্গার ইস্লাম ধন্ম গ্রহণ করিয়াছে । 

-"কি ঘ্রণিত অধংপতন | স্বধর্থে বিশ্বাসহীন ব্রাহ্মণ বরেশ্রভামির 

সর্বনাশের পথে অগ্রসর । আজ চিহলন মিশ্রের নাম মুথে আনিভেও মনে 

ত্বশার উদ্রেক হয়। 

_-শুধু একা আমার দাদ! নয়, বিশ্বাসঘাতক বরেন্ত্র-সম্তান দলে 

দলে সুলতানের পদ্দানত হইতেছে। হিন্দুস্তান আপন পদে আপনি 

কুঠারাধাত করিতে উদ্ভাত-__-অন্তের দোষ কি? 

_সত্য-সনাতন হিন্দুধন্ম চিরকালই ধরাতলে বর্তমান থাঁকবে। 

কত ধর্ম মন্তক উন্নত করিয়। হঠাৎ, সর্ব উত্থিত হইয়াছিল, কিন্ত 
কোথার 'সে ধর্ম! কালের প্রহথারে তাহ! চূর্ণ হইয়! গিয়াছে। শত আঘাত 
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সন্ত করিয়া! আজিও হিন্দু হিন্দুত্ব বজার রাখিয়াছে। যতই দগ্ধ কর অক্ষয় 

বট বৃক্ষের মত আবার তাহার অস্কুধোদগম হইবে-_আবার তাহ! সতেজ 
বৃক্ষে পরিণত হইবে । শত আঘাত সহা করিয়াও হিন্দু জাতির অস্তিত্ব 
ধরাতলে বর্তমান থাঁকৰে। কোনও নূতন ধম্মহ তাহাকে সমূলে নষ্ট 

করিতে পারিবে না। 

-বরেন্্রভামি হিন্দুর গৌরব $ ধনেকন্দ্রদেশ-বাসা হিন্ুুসন্তান নিজের 

গে।প্রবময় ম্ডকে পদাধাত কগ্রিতহে 1 ভবে [চশ্দুজা।তৰ গোপ্ব কে 

বক্ষ কারে € 

দেখ গৌরি । আগ্রপরাক্গায় দগ্ধ হইয়।হুলেন বাঁণক়াই জাঁনকী- 
সহানুলের শীর্ষগ্কানীর।। কাঞ্চন দ্ধ না হলে কথনো। উজ্জল হর লা, 

চশ্দু্জাত শঙ অত'চার এ নানা বপ্লবের দ্বার। ডৎপা।ডত ন। হইলে তাহার 

চক্্লত] জগতের সম্মুখে কুয়া টাঠবে ন।। রর 

আমার সভোদবু সুলহনের শর্ণাগত 1 কিমেগ আশার খাছ) 

জান কি? এবং তাহার বণ্তমান অবস্ক। ক তে!নার পাঝজ্ঞ।5? ও 

-ল্লানি, ধার্থপর [চজলন মহ 'জ্রান-সিংভামনের আশার মহন্মধ খ। 

নাশ গ্রহণ কায়া সুলতান পাদকালেহা ণাগ্পে পরিণত 

হহয়াছে। 

-দৃরাশাহ মানবকে দানবন্ধে ৮14৩ করে সুলতান অগ্যহ সগৈন্টে 

এহ পাবে উপস্থিত হইবে, তাত] গুানরাছ ত? 

_- শুনিয়াছি। 'আরু এখানে বিণন্ব করা কত্তব্য €ইবে কি? 

-না। আমি এখনই গুগ্তস্থান হহতে আমার লুক্কায়িত অর্থরাশি 
লইয়।.'এখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ কারব। 

--সংস।বুতা গনা সন্নাসিনার আর অর্থের প্রয়োজন ক? 

--আঙ্গ আমার সমস্ত ধন সঞ্চয় সার্থক ক্রব। আমি আমার 

সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিপনন মভারাজকে দান করিব । 



১৮২ শীলাদেবী | দ্বিতায় 

-উত্তম সঙ্থল্প প্রাণাখিকে ! * আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাম 

করিলে! তোমার এই মহনীয় অবদান মৃত্যুর পরেও আমাকে সুখের 
স্বর্গ দেখাইয়া দিবে। প্রাণাধিকে, জীবনসঙ্গিনি! যে দারুণ লোকা- 

পবাদে আমি অহনিশ দগ্ধ হইয়াছি আজ. তাহাতে ভোনার কল্যাণ 

হস্তের শান্তিজল পতিত হইল ! 

যোগিনী গৌরী গুপু গৃভ ভইতে এক পেটিক। বাহির কাঞঞন 

এবং বলিলেন--অদ্বা হুইত্তে এই বাটার সাঁভত সসব্ত সম্বন্ধ ৩1গ 

অরিলাম। আর বিলন্গ করিব না) কি জার্নি, কখন যখনসেন। 

তীর অবরোধ করবে বলা যায় না। শীঘ্র শপ্র পারে ঘা" 

হইবে। 

উভয়ে উঠিলেন এবং ত্রস্তপদে সেই কক্ষ পরিত্াাগ কারলেন। 

গ্পনওস্ম পন্লিচ্হ্েদ 

মিলন 

আকাশে পূর্ণচন্ত্র হাসিতেছে। করতোয়'র স্থির বারিরাশির পত্র 

চন্জ্রকিন্ণ পড়িয়া চিকমিক কাঁরতেছে। বাগিনী করতোয়।র নাঞ। 

বারিরাশির দিকে অন্ুলি নির্দেশ করিয়া কহলেন-_- দেখ দেখি আজ 

কেমন শোভ। ! মার মুখে আজ কেমন মধুর হাস। পাগলা মা আমাও 

আহলাদে আত্মহারা; .দশ দিক্ ভাসাইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াভে। 

সংসারীর] মায়ের এ আনন্দম়ী মুগ্তি দেখিতে জানে না 3 তাই মাকে আমার 
ভীমা, ভয়ঙ্করী দাঁনবদলনী মুভিতে গড়িয়া ভোলে। ধরার মানুষ ভিংস্ 
জন্বর'মত আপনার রক্ত আপনি পান করে-_ তাই ম! ছিন্নমস্তা॥ মান্গষের 

রক্তে কত 'দী-না₹1 ভাঁরয়া ওঠে ! হায়রে মানুষ! 
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শীলাদেবী যোগিনীর পশ্চাৎ দাঁড়াইয়। কহিলেন -আপনা আপনি 

কি বলিততছ ম]! 

যোগিনী করতোয়ার স্তনীল বারিরাশির দিকে লক্ষা কাঁরয়া 

কভি'লন-_কি আর বলিব দেবী! এমন কাচের মত নিশ্বীল ভগ. 

হিন্-মুসলমানের শোণ্ভে লাল হইয়া যাইবে। বিশ্বনাশী কাপের 
প্রভাবে শ্রঠীর স্যষ্টি এইরূপেই বুঝ চূর্ণ হয়। 

শীলাদেবী বকহিলেন_-মহাঁকালার যদি ধ্বংস করাই বাসনা ৬য় 

তবে কে তাভার ইচ্ছা বোধ করিবে। গুরুদেব বলিয়াছেন, সন্সাবে 

দানবত্বে প্রতিষ্টা না তইলে দেবতের মহ্িম] হুটিয়া উঠে ন|। 

যোগিনী ক'হলেন_াবশ্ব'সঘাতক হিন্দুসম্তান নিজের হৃদয়শো'ণতে 

আত্মপাপের্র প্রায়শ্চস্ত করিবে এবং বরেন্্ভূমিঠে আর এক মানব- 

সমা'জব চিবপ্রচিষ্টা হইবে--নোধ হয় ইহাই বিধিলিপি। * 

শীলাদেণী বহিলেন-_ মা, বিধাতার ইচ্ছা পণ হটক। একান? 
বরেক্জ-স্ত'ন, পবিত্র মহাস্থান-ভূমিতে বীরকণর্তি রাখিয়া অনন্তধামে 

চলিয়া বাটক। 

যোগিনী কহিলেন হা দেশী। সকলেই বিশ্বাসঘাতক চিজলন 

নয়। বাঙ্জার জনা, বাডের জন্য মরতে পাবে এমন সন্তান অলেক 

আছে । 

শীলাদেবী কহিলেন না, আমি ভোমার দামী, আশীবদ 

কর, যেন হ্ষত্রিয়-নারীর গৌরব রক্ষা করিক্ঝ। অনন্তধামে চলিয়া 

যাইতে পারি। 

যোগিনী সমাদরে শীলাদেখার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন-_ 

তোরা যে আমার সন্তান। সন্থানকে ফেলিয়া মাকি নিশ্চিন্ধ থাকে ? 

বরেন্্রভূমি আমার অঙ্গ। ছর্দীন্ত দস্তা আমার অঙ্গে আঘাত করিতে 

আসিতেছে, এমন সময়ে 'আমি আমান ন্তনগ্ণকে ক্রোড়ে। লয় 
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বিপদের সম্মুখে বুক পাতিগ্বা দীড়াইব।-_-এই বলিয়৷ যোগিনী মাতা 

শীলাদেবীর মুখের দিকে সন্গেহ দৃষ্টিতে চাহয়। রছিলেন। ক্ষণপরে 
বিজয় সিংহকে সেই স্থ।নে আদিতে দেখিয়। কহিলেন-_-এ যে পুত্র বিজয় 

সিংহ আসিতেছে । আয় বাবা! দুদিন তোকে দেখি নাই। 

বিজয় সিংহ ধারে ধীরে সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং যোগিনীর 

পদধুল গ্রহণ করিয়া কহিলেন-হিন্দুর সৌভাগ্য-রবি চির-অস্তমিত হইতে 
বসিয়াছে। আশীর্বাদ কু মা! শক্তিময়ী না! আমার! করজোডে 

রাঙ্গাপায়ে শক্তি ভ্ষ/ করি। শত শত শক্ত মহাস্থানকে ঘিরিয়াছে। 

ও-পারে স্থপতানের সিংহনাদে কাপুরুষ বরেন্ত্-সস্তান যেন এখনই প'ায়ন 

করিতে উদ্ভত। বল্,মা শক্তিপ্ূপিণি ! এই ছুর্দিনে মহাস্থানকে কে রক্ষা 

করিবে? ও 

- আমার তুমি আছ--আমি তোমার মশ সন্তানের মুখের পানে 
চাতিয়াই নিশ্চিন্ত মনে আছি। বাপ! হৃদয়ে হদয়ে আমার মাতৃমৃত্তি 
জাগ্রত কর। বক্ষ-শোণিতে' 'আমার পুজা কর। এতদিন হৃদয়ের 
শত ন্েহধাবায় যাহাদিগকে পালন করিয়াছি, আজ পুত্রের গৌরুব লইপ্া 
তাহার! মায়ের বুকে ফিরিয়া আনুক। 

_সা! রাজার আহ্বানেও হিন্দুবীরের প্রাণে তেমন উৎসাহের 

ধার। বহিতেছে না৷ কেন? সামন্ত রাজগণ রাজার মঙ্গল আকাঙ্ষা। 

করে না কেন? চতুর্দিকে কেবল পাঁপ বড়তন্ত্র- আর নারকায় 

অট্টহাসি। 

যোগিনী অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন--এশখবর্ষের দস্ত, ধনের অহঙ্কার 

ক'দনের অন্ত? রাজার গৌরবময় রাজমুকুট, ধুলায় লুন্টিত কেন? 
এই আছে--এই নাই। গুরুদেব! এ তোমার মিথ্যা কথা--ছূর্বলতার 

গ্রলাপ। আছে বৈকি? যাহ। চিরস্থায়ী, স্থৃতি তাহার গৌরব চিরজাগ্রত 
রাখে; কিসের বড়যনত্র-মৃত্যুর? মৃত্যু কোথার ? বরেক্্সস্তান ! 





* বস বিড়! [র “ঙামার কে হপদ বলাম 
চা 

% ৪ চবি ৪৪:০৫ চ1-21 
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মায়ের মন্ত্রপূত আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। আমার আশীব্বাদে 

তুমি অমর। বিজয়! 

--মা ! 

_ বস! আমার আগীব্বাদ গ্রহণ কর। এই মুস্ত আকাশতলে, 

এই চন্দ্রালৌকসমুজ্জবল রজনীতে পবিত্র কখতোয়ার তাঁরভূমিতে 

ধাড়াও। আমি তোমার জধয়ে এক সপুর্ধ শক্তির সন্নিবেশ কাঁর। 

বরেন্দ্রকুমার! তুমিও এস, তোমংর হদয়-সংহাদনে এক পাত্র দেবমুণ্ডির 

প্রতিষ্ঠা হোক্। 

যোগিনী, শীলাদেবী ও বি সিংহের কৰ একত্র কিয়া ক।হলেন_- 

বস বিদ্রয়। এই অমুলা বত্রঠার তোমার কে অপণ কালাম । বে, 

ভাঁমর সমস্ত ঘশঃগৌরব আহরণ ঝাঁপ এরর গো রঙ্গা কর। 

আর তুমও দোঁব! স্থির, সৌম্য এহ দেবমুঙ হৃধর-!সংহ1সনে চনরপ্রতিষঠ 

কর__বিপজ্জালে বেষ্টিত মাগ্কান গড় শত্রণুন্ত কর। আম আমার 

কত্তবা পালন করিল । ঘনকঞমেঘে গগন আহত কখন্ না 

জানি প্রলয়.তাগুবে ঝটকা উঠবে। দর্গাতযুগল! থেরে এন্ধকাগে 

তোমাদের উজ্জল দীপ্ত ফুটিঃ। উঠুক । আমাগ আশাবাদ ঠোনর। 

উভয়ে চির অমর়ত্থ লাভ ক“। এহ খাপয়। যেগিনা দ্র পদে তথ! 

হইতে প্রস্থান করিলেন। 

বিজয় শীলাদেবার কর ধারণ কার কখন - শালা! দোব! 

ভুমি আমার মায়ের দান ) আমাগ অন্ধকার ধের কব্তার। । জামি 

কি এ রত্বহারের গৌরব রহ্/ করিতে গাপরধ% * 

. শীরাদেবী কাঁহলেন_ স্বপ্ন (ক সভা হয়? আমন আ স্বপ্নে 

দেখিলাম, অকুল সমুদ্রে ভাসিয়। যাইতেছি। আর তুঃন দেখতা, 

আমার হাত ধরিয়া আমার প্রাণের কাছে টানিয়া লইতে । আমি 

আমার যা-কিছু তোমার পায়ে ভালি (দিয় আমার সকল শঁধধ পুব 
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করিলাম । কিন্তু মহাপ্তানের এই বোর ছুর্দিনে আমর। যে এই মিলনেখ 

আনন্দ অনুভব করিব, তাহ! স্বপ্রেও ভাবি নাই। 

--শীলাদেবি | তুমি মহাস্থানের উজ্জল রত্ব। আমি তোমার অযোগা । 

ভূমি যে আমায় ভালবাঁদিয়াছ, ইহ। আমার জীবনের অপূর্বব গৌরব । আমি 
আমার মনপ্রাণ অনেক দিন তোমার চবুণে অর্পণ করিয়াছি। মনে 

পড়ে শাল!, সেই বনভূমির মধ্যে সেই দ্বেত-মদ্ধ- আ'ম তোমার চরণে 

মন্মের শোণিহ ঢালিয়। দিয়া তোমার গৌবব রক্ষা করিয়।ছিলাম । 

-আ'ম সেই দিন আমার সমস্ত মনপ্রাণ তোমার চরণে অর্পণ 

করিয়াছিলান । আমার ভালবাসার আভজ্ঞান হীরকাঙ্গুপীয়ক তোমার 

কবে পরাইয়া দিয়াছিলাম। রাঞ্সভায় সব্বসমক্ষে আমার কণার 

তোমার গলদেশে অর্পণ কাঁরয়াছলান ! আমাদের এ ভালবাসা জগতে 

চিরঞপ্ত থাকিত। কিন্ত সব্বান্তর্যাঁঘনী দেনী উভগ্লের হাদয়ভাব 

অবগত্ড হইয়া আমা'দর উভদ্মের কর একত্র করিয়া দিলেন । 

দেবি! শিপ সিংহ মহাস্থা'নর চির্কিন্কপ। হাদয়ের শেখ 

শোণিতধার! *ঢালিগ্াও যাঁদ গড় বগা করিতে পারি, তাহাও আমার 

পরম গৌরব । কিন্ত মহাস্থান-সেনার বাবহাবে বড়ই খত হইয়াছি। 

-কেন ? 

তাহারা চিনের অনুগত | যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহাদের উপরু 

নির্ভর করিলে বোধ হয ধিন৷ যদ্েই দুর্গ সুপতানের করে অর্পণ করিবে। 

--ধীর বিজয় সিংহ কি তাহার সাহসী সৈন্তবল লইয়া শক্রর সম্মুখীন 

হইতে সাহসী হইতেছ্েন না? 

-_-শীলাদেবি' তুমি বার পত্বী, সে কি মৃত্যুভয়ে ভীড় হয়? 

তুমি যি আমা কাছে থাক আমি একাকী সিংহের সম্মুখীন 
হইতে পানিি। 

_ আমি পরমানন্দ রায়ের শিষ্যা, তোমার পদ্বী। আমি পারে 
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থাকিয়।! তোমার ধর্ম-তোমার গৌরধরক্ষা) কারব। স্বামন্! ইহ 
পরকালে আমি যে তোমার জীবনসঙ্গিনা। 

তুমি আমার সাধনা তুমি আমার গৌরব, যখন গুরুশ্রমে 
বনন্ত হইয়া পাব তখন তোমার এ হাসিদাখ! মুখখানি আমার প্রাণে 

উৎসাহের শত ধার! প্রবাহিত করিবে : তুমি বদি আমার কাছে থাক, 

আনার এই বাহ মত্ত তন্তীর বল ধারণ কাঁরধে। আনি শক্রকুল মণ্িত 

কিয়া অটল অচল ভাঁপে সংগ্রাম করিব । 

_ ম্থলতান নীরবে আছে কেন + 

-ঝটিকার পূর্ব লক্ষণ। তা হউক, মহাগ্তান সেনাও আর 
নাদত নগ্ন । 

সম্পূর্ণ নি্রিত না হইলে 9 আধ নিজ্্রীড়ি » তন্দ্বাযুন্ত | 

দেবি! ডুমি যদি জাগ্রত হও, নরেগ-সন্তানের এ তন্্রা ভাগয়া 

সাহবে , ভুমি যদি উঠিয়া দাড়াও, কে এমন কাপুরুষ আছে, নিশ্টেষ্ট 

বাসয় থাকিবে । জাগো নারী। জাগে। দেবা! 'অলদ নিদিতগণকে 

জাগরণের কম্ম কে।লহল গুনাইয়। দাঁও। 

সমস! সেই জ্যোত্ন্া'বহবল রজনীর শান্ু বায়ৃতরগের মধা দিয়া কি 

এক সুবুলহরী শীলাদেবাব্র কর্ণকুহরে শাবি হইল! শীলাদেবা আজ 

[মিল*-মাঞোৎসবের নধুর সঙ্গীতে আত্মার ॥ নন্দনের ম্খ-্প্রে বিভোর! ! 

গমন অবস্তায় দুরাগ 5 (সেই স্বরলহরা শীলাদেবাকে কোন্ অনির্দোশ্ত স্বর্গ- 
'ঞকের মোহন সঙ্গীত শুনাইয়। সেন তন্ন করিয়া ফেলিল। শীলাদেবা 

বুঝতে পারেন ৈরবনন্দিনী বালিকা গামা কোকিলকণে গান গাহিতেছে | 

শীলাদেবা কাঁহলেন-_-এ শোন বীর! বালিকা শ্তামার আছ কি 

আকুল আহবান। 

বিজন সিংহ একমনে সেই গান গুনিতে লাগিলেন । ক্ষণপরে কহিঝেন 

_-সখা তৈরবের নয়নপুত্তলী শ্তামাব কণ্ঠস্বর কি মধুর ! ৃ্ 
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শীলাদেবী ও বিজয় পাশাপাশি দীড়াইয়। স্তামার গান শুনিতে 
লাগিলেন। শ্যাম! ভাবে গদ্গদ্ হইয়া! গাহিতেছে £-- 

মম, সকল শূন্য করিতে পূর্ণ 

জাগিলে হৃদয়-গগনে, 

এদ চির-নির্ভর সুন্দর ওগে! 

এস মম হৃদি-আসনে । 

নিতা তোমারে চাহি গে পুজিতে 

চিত্ত-কমল রক্ত শোণিতে, 

ভক্ত-হৃদয়-লম্বত্ মাঝে 

উঠ প্রি শুভ লগনে। 

এস গে প্রাণেশ আখির আলোতে, 

ছড়ার কিরণ মনের কালোতে, 

চিতা মঙ্গল বেশে এস এস প্রয়, পু 

অনাথ-হৃদয়-ভখনে। 

শীলাদেবী কহিলেন --নাথ। বালিক! গ্রামার আকুল আহ্বান-__ 

মম, সকল শূন্য করিতে পৃণ 
জাঁগলে হদয়-গগনেগ 

কি সুন্দর সময়োচিত ! 

বিজন্ন সিংহ প্রেমভরে কহিলেন -- শ্ছাধিণি।  এষে প্রেমময় 

বিধাতারই 1বচত্র বিধান । 

বোগিনা সহস। সেই স্থানে সমাগঠ ৬ইয়। কহিলেন-_বজয় ! শক্রঙেন। 

করতোয়া তীরভূবমতে উপস্থিত । সত্বর ডোমার কর্তব্য পালন কর। 

বিজয় সিংহ যোগিনীরু চব্রণনুলি লইর! ত্বারতপদে প্রস্থান করিলেন। 

. যোঁগনী শীলাদেবীকে কহিলেন_চল্ মা! এই রণরণ পুর্ণ মহাস্থানের 
'শ্যভূ'যূতে তোদের বাসর-শব্যা সাজাইগে চল্ 
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নৈশ সমর 

ঘোর কালমাময়ী রজনী । সমস্ত আকাশ মেঘাবত। মাঝে মাঝে 

বিছ্বাৎ চম্কভ ভহতেছে। টিপ টিপ করি! বৃষ্টি পড়িতেছে। রজনীর 

গাঢ় অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়। 'অগাণত ইস্লাম-সৈম্ত কমলাভবনের 

সম্মূথধে নধাতটে শ্রেণীবদ্ধ হহয়। দ'ায়মান ভইল। মহাস্থান-সেনা কি 

নিশ্চিন্ত ভইয়। ঘুমাইতেছে ঠ? আামদ্বারের সম্মখেই যে শক্র। কে 

আছ দেবা । কে আছ করুণাময়! স্তধুপ্ত মহাস্থানকে জাগ্রত কর। 

এ বে পিগলিক। শ্রেণার মত ইস্লাম-সেনা দেখিতে দেখিতে হাটু জল 

পর্যান্ত নাল ' বিশ্বস্ত সেনাপতি মাজ্জা মোবাদ, বীরবর বিজয় সিংহ 

ইহাদিগকে বাধা তে প্রত্ুত হইতেছেন না কেন ? 

গুড়ম্ উম 

গেপ গাঁজ্জরা 'ঠিল। সুঃও মধো গড় মহান্তান নগরা 'আালোকোন্তানিত 

৬ইল। নদধাঁঙচটে দহন সঠঅ মশাণ। প্রজপত হহল। হস্লাষ- 

সেনাপাতি মলম খার সকণ কোশল বাথ হইল। বিজয় গিংহ নৈশ 

সমরের জন্য প্রস্তত হইয়। রুহ্যাছিলেন। 

মভম্মদ সৈ&দ৭ স্হ কর্ধেক পদ্দ পশ্চাতে হটিল। তীর হহতে 

কিয়ন্দরে সংরয়া গিয্া দৈ্তধণ কয়েক ভাগে বিভক্ত করিল এবং পরে 
যাত্রার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগল। সন্তরণে নদা পার হওয়া 

এক প্রকার অসম্ভব$ করতোয়। ঝটিকা-বেগে উপ্রদুষ্ঠি ধারণ ক খ্রিয়াছে। 
তাহার অধুগ্র জলাচ্ছাসে কানে তাল৷ পাগিয়। যাইতেছে । নহদেরৃনএকান 
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হচ্ছ সন্ত্বেও যুবরাজ ইব্রাভিম সৈন্তগণকে নদী -বক্ষে ঝম্প প্রদান করিবার 

অন্গমৃতি দিতে সাহস কগ্রিলেন না । মহম্মদ রোষকবাফিত নেতে ইব্রাহিমের 

মুখের দিকে চাহিয়া বলিল-__-ব্দাপনার সৈম্তগণ নিতান্ত অকম্মণ্য ১ 

এই কাপুরুষগণকে লহ্টয়া মহান্ধ'নগড় জয় করিতে আসিরাছেন ? 

আমাকে আর্দেশ ক্ষন, আমি আমার সেশগণকে লহয়া সম্তরণে 

নদী পার হই। 

_ব্লকি? তুমি মানুষ--না সম্গতান ? মানুষের সাধা ক, 

'এহ ঝড় জলের মধো করতোয়ার ভাল তর* (ভধ করিয়। পারে 

যাইতে পাবে। ন্ট 

--তবে খাড়া দীড়াইয়া মরুন। শ্রী দেখুন শক্রগণ আমাদগকে 

লক্ষ্য করিয্রা। কামান দাগিতেছে 1 ইহা অপেক্ষা সকলে আমার পশ্চান্ধাবন 

করুন। 

মহম্মদ আদেশের অপেক্ষ। ন। করিয়াত সপেন্তে নধা-বক্ষে বম্প প্রদান 

কারল। ইব্রাহিম কি কাঁরবেন-__উপাগন্তর না। দেখিয়া সৈশ্নদল জাইকা 
নিকটস্ক আত্রবনের অপ্তরালে লুষ্কায়ত হইলেন। 

ভাঅদ্বারের সন্মুথে নদীতার পধ্যন্ত মভান্বান- সেনা সার সারি 

দগায়মান। শীলাদেবী স্বয়ং উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে নৈশুদলের পরিচালনা 

করিতেছেন। বিজয় সহ গোলন্দান সেন।গণকে লইয়া পরপারস্থিত 

সৈম্তদলকে লক্ষা করিক্না অনলবর্ষণ কাসুতেছেন। কামানের ঘন 

ঘোরনাদে কর্ণকুর খুধর হইতেছে । 

শীলাদেণী বি সিংহের নিকটে আসমা কহলেন--শক্র-সৈম্ত ক 

পলাক্গন করিল ? কই, আৰু ত দেখ। যায় ন1। 

বিজয় সিংহ কহিলেন-_ন. মহম্মদ সহজ শক্র নর । এত সহজে সে 

পঙ্জায়ন করিবে না। 'আমার ঝোধ হয় শক্রু-নেন। সন্তরণে নদী পার 

কতেছে,। | 
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বিজয় সিংহ বংশধ্বনি করিলেন। তীরন্দাজ সৈশ্তের অধিনার়ক ভৈরব 
তাহার সন্মুখীন হুইয়। অভিবাদন করিল। বিজয় সিংহ কহিলেন,-- 
ভৈরব ! 

প্রত ! 

-৫শুরব! এইবার বারত্ব দেখাও। আজ তোমার প্রভৃভক্তির 

পরাক্ষা । শক্ত-সেন। সাতার পিয়। নধা পার হইতেছে । তোমার শিক্ষিত 
"সনাগখকে লয় একশত ছিপ. খুলিয়া দাও। অবার্থ শরসন্ধানে 

সগ্রণপটু শক্রদলের বক্ষদেশ বিদারণ কর। 

£শরব বিজয় সংহের পদধুল হণ করিয়। খারত পদে প্রস্থান 
কাঞ্ল। 

খজদ্ধ |সংহ এক হস্তে পললাটের ঘশ্মরাশ মুঠিলেন। শালাদেবা 

স্বাজারু আরও নিকটে আসম্ল। কহিলেন-_বারবর ! আপশি কিনংকাল 

[বশ্াম করুন, বোধ হয় পরিশ্রান্ত হহয়াছেন। ৃ 
বজয় (স্হ কহিলেন- শনি ময়া দেবি! তুম কাছে থাকিখে বিজন্ব 

সিংহ শাক্ত ঠারাতবে ন।। 

--এই ঝড়-বৃগি মাথায় করিয়। সুণতান পাহ সসৈগ্টে নধা পার হইতে 

সাহস কারয়াছে ? 

সণ তান সাহস না কারতে পারে । কিন্ত পাপ চিহলন- বিশ্বাস 

ঘাতক [হপ্দু-সেলাগণ এই বৃষ্টধার। মস্তকে করিয়া, করতোক়ার উত্তাল 

তরঙ্গ ভেদ করিয়া পার হইতে পারে। এ শুন শেখি। এ আম্রকানন 

মধো মুনুর্চু হতাহতের ক্ষাণ আাননাদ । আমি & খন লন্মা করিয়। তোপ 
দাগিতেছি, এতক্ষণে সুফল কলিয়াছে। আমার নিক্ষিপ্ত গোলা 

আতম্কানন ভেদ কারয় শঞ্দল মন্থশ কগ্রিচ৩ছে; ভাহ সব! 

একবার আকাশ-পাতাল কাম্পত করিয়া মহাস্থ।ন-অধীশ্বরা জয়হুর্গার 

জয় ঘোষণা কর। 

১৩ 
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অমনি শতশ্র মহত ক ভইতে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া শব্দ 

ভইল-_জয় দ্র মায়া কি জয়--জয় রাজাধিরাজ পরগুরাম কি জয়। 
কিয়ংক।ল এইরপেই যুগ্ধ চলিল। ভৈরব সিক্তবদনে ছিপ্ হইতে 

নামিল এ দিগয় সিংহের নিকটস্থ ভইয়। তাভার.পদধুলি গ্রা“ণ করিল। 

বিজ 'সংহ তৈবের কথালিঙগিন করিয়। কহিলেন--ভৈরব! বন্ধ! 

তোমার খাতে মং মভাস্কান-ডামর গৌরব রুক্ষ! হইল। সংবাদ কি? 

ভৈবর নগুদস্তকে কহিল- প্রহ়। সা সত্যই মরণ পণ কারয়া, 

ঢেউয়ের সে নুষ্ধ করিয়া বু সৈশ্ভ বাবমতী পার হইতেছিল। 

আমি তাহাদের এ পথম উগ্ভম বার্থ করিয়াছি । আমাদের নিক্ষপ্রু শর, 

আর "ল মর আঘাতে শক্র-পৈহ্ত কম্তোয়ার বারিরাশির মধো চিরদিনের 

মত লুকাইদ।ক্--আর উঠিয়া আঁদিবে ন।। কিন, রাজন! এ কি 

দোঁখজাম? 

বিজ্তুয় সিংহ আন্চর্যা হইয়া কহিলেন__কি দেখিলে হৈরব ? 
--দোখলান, শত শত হিন্দুপন্তান প্রাণের মামা বিসজ্জন দিদা সম্তরণে 

নদী গাব ভভেতে। বড়ই ছুঃখের কথ।, প্রভু! জীবনের প্রথম 

সমরু-যা তায় ঠিশুনভ্তান হইয়। শাণিত শবে শত শত ভিন্দুর বক্ষ বিদ্ধ 

কারল।ন! হুর শোণিতে করতোয়ার বারির:'শ লাল হইরা গেল। 

কি একজ-, খুসপনানকে ও দেখিলাম না। বুঝলাম না, রাজ।! 1৯০ 

কেন পাণ ভিচ্জ শংধ করিয়া 2গার গোরবমত মস্তকে পদাঘাত করিতেছে 

-মহাস্ীনের খরুবে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। 

_বীর) বিশ্বাসঘু।তকে বরেন্্ভুমি ভারয়। গিয়াছে । তালা না হইলে 

গুড় নঠাছু।ন 'মাকুমণ করিতে সুলতানের সাহন হইত কি? 

--বন্দী'দগর সম্বন্ধে কি বাবস্থ। করিব ? 

. 'শঅন্ককারময় কারাকক্ষে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়! রাখ । বন্দীদিগের 
মধ্যে চিই্রনকে দেখিতে পাইয়াছিলে কি? 
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--ঘোব অন্ধকার, কাহাকেও চিনিতে পারি নাই । যেসব সৈন্ঠ 

পলায়ন করিয়াছে, চিহলন তাহাদের মধো থাকিতে পারে। 

নীলাদেবী কহিলেন -ন ভৈরব ' স্বাহার মুনা এত সহজে হইবে না। 

আমি তার রক্কে ধরিত্রীর শো।ণত-পিপাসার শান্তি করিব। 

ভরব প্রস্তান করিল। মুহৃত্ত মদে পরপারে শত শত মশ।ল প্রজলিত 

হইয়! উঠিল। 

বিদ্র় ধিংহ সবিশ্বয়ে কাভলেন -শক্রগণ আবার প্রস্তুত হইতেছে । 

রাজকুমারা তুমাপবনি কিলেন। পনা!তক এবং গোলন্দাজ দৈ্যগণ 
পুনবার় 'গুস্তন হইয়া! দাড়াল । বিজয় সিং প্ুনরায় হোপপবনি করিতে 

লাগিলেন: শত শত ছিপ আবার করতোছহার বক্ষে ভাঁসল। 

শরু-সেন। এইবার কামান দাঁগিল। করতোস্বার উভয় তীর হইতে 

সমভাবে অন্ল ব্্ষণ হইতে আরজ হইল 1 * 

“জয় কালী মায়া কি জয়” “আলা চে আকবর শন আকাশ- 

পাতাল কাম্পত হইল উভর তীর হইতে বুপশ্বক্কার ৪ হতাহতের 

আর্নাদে শ্রবণকুহর বধির ভইয়। উঠিল । মধো করতো 65মনষ বহিয়া 

যাইতেছে। তাহার কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই । আধ-মেঘাবৃত ম্লান চক্র 

মলিন মুখে গগনভালে উদ্দিত হইয়াছে । কেহ কাহারও মান) শুনে না... 

কেন কাা£ও মধ চাহগেছে নাকেবল মার মার শর শান 

' কম্পিত করিতেছে । 

একপাঁরে সনৈষ্ঠে ঈবাভিম, অপর পারে বিজয় দিংভ | মধো করতোযার 

অগাধ জল্রাশিমার বাবধান। কিন্তু সমর চলিতেছে । অকন্মাৎ 

একটি তীর আসিয়া! রাজকুমারীর ব্ক্ষদেশে পতিত হইল তীর বন্ধ 

ভেদ করিল না। বন্মে লাগিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। রাজকুমারী 

সেই তীর তুলিয়৷ লইয়। ধন্গুকে যোজন। করিলেন এবং শক্রসৈ্ত ল্ক্ষা 

করিয়! নিক্ষেপ করিলেন । | 
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দৈবের লীল! অথগ্ডনীয় । সহস| সেই শর যুবরাজ ইব্রাহিমের বাহুমূলে 
বিদ্ধ হইল। দরদপরধারে শোঁণিত-প্রবাহ ছুটিল। মহম্মদ সিক্ত দেহে 

তাহার সমীপস্থ হইল। যুবরাজকে তদবস্থ দেখিয়।, তাহাকে লইয়! 

নিকটস্থ বেতসীবনের অন্তরালে লুকায়িত হইল।. 

বরাত্রি শেষ হুইয়। আসিল । কিন্তু সমভাবেই বুদ্ধ চলিতেছিল। রাজ৷ 
পরশুরাম ত্রিতল প্রাসাদকক্ষ হইতে সমর দশন করিতেছেন । সে গ্রুকোষ্ঠে 

আর কেহই নাই। অকন্মাৎ দ্বার ঠেলিয়া যোগিনী সেই কক্ষমধো 

প্রবেশ করিলেন। রাজ তাহ্।কে দেখিয়া সসম্ত্রমে গান্রোখান করিলেন 

এবং তাহার পদধুলি গ্রহণ করিয়া কভিলেন__সস্তানকে পদভায়৷ দাও,” 
ম|! সমস্ত জীবন বিপদ্দেরঃ সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছি । কেশ শুক্র, দন্ত পতিত, 

মৃত্যুর দ্বারে অতিথি আমি ;) আজও কি ম।, বিপদ দিয়! সন্তানকে পরীক্ষা 

করিতে ' আছে? মা। আমি আর কিছু চাই না-_আমার চিরজীবনের 
সাধনা, আমার গৌরব মহাস্থান-ভূমির সম্মান বক্ষ ক্র। 

যোগিনা কঠিলেন-স্কীর্ভিমান্ মহারাজ ! সুগধুগান্তর লোকে তোমার 

ফীর্ডিগাথ। গাল করিবে। তুমি প্র্জার হৃদয়-রাজা জন্ম করিয়াছ শত 

সুলতানের সাধ্য কি, তোমার রাজ্য--তোমার গৌরব অপহরণ করে। 

মার পাজ্ধে জবা-বিত্বদপ দিলাম, তীহার হাসি মুখ দেখিলাম, তুমি তবে বিষষ্ন 

কেন, নরনাথ ! 

রাজ! পরশুরাম কহিলেন --ম1! মরি তায় ক্ষতি নাহ ! আমার শেষ 

বয়সে সন্তান দুধের শিশুকে ভোর পান-পন্মে অঞ্জলি দিতেছি আমার 

সব নে মা। আমার প্রাণ--মমার দবর্গ মহাস্থানকে ফিরে দে। 

যোগিনী কহিলেন__ভুল ভাব কেন, মহারাজ! সাক্ষাৎ জগজ্জননী 

বোধ হয় তৌমার ভনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এ দেখ-_চাহিয়। দেখ 
রার্জ। | শীলাদেবী কেমন নাচিয়! নাচিয়। দৈত্যদলনীর মত শক্র সংহার 

করিতেছে । | 
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_কি দেখালি ন।! একি মুর্তি দেখিলাম, জননী ! ম1 যেদ আমার 

বিশ্বসংহারে উদ্যত ! এলোকেশে উলঙ্গ কপাণ করে ম। আজ বিশ্বসংহারিনী 

মুত্তি ধারণ করিয়াছেন। মহাস্থান) এই জড়, নিশ্চেষ্ট দাসকে ক্ষমা! কর। 
আমিও রক্তভ্তবার মত হংপিগ উৎপাটন করিয়া তোমার মহাপুজ। 
সাঙ্গ করিব। দ।ও মা! দাসের করে শাণিত রুপাণ তুলিয়! দাও ! 

মহারাজ । সার্থক তনয়৷ প্রাপ্ত হইয়াছিলে! খালাদেণী তোমার 
পুত্রের গৌরব রক্ষ। করিল। 

--৪কি? ও কিসের শব? 

--ওপার হইছে শকু-সেন। কামান দাগিল। মহাস্থান-সৈগ্ত অনল 

বর্ষণ করিতেছে । করতোয়ার ই কুল ধূমাচ্ছন্ন। রক্তব্ণ অগ্রিগোলক 

ভিন্ন আর কিছুই দেখ। যাইতেছে না, মহাত্রাক্ত । 

--আবার ও কিসের কোলাহল? পু 

_-শরর-সৈষ্ঠের আনন্দোল্লাদ! তাহারা “আলা হো! আকবর” শকে 

আকাশ-পাতাল কম্পিত করিতেছে । মহারাজ ! পরপারে অসংখা ছিপ. ! 

স্থলতাঁন এত ছিপ, সংগ্রহ করিল কি প্রকারে? শক্রুসেনা এইবার 

ছিপ অবলম্বনে নদীপার হইতেছে। 

দেবি যেন কোন্ অনিশ্চিত অুষ্ট তাহাদিগের সহায়ত। 

করিতেছে । 

-ধন্য--ধন্ত বিজয় । এ গেল--শক্র-সেনাপরিপূর্ণ একখানি ছিপ 
করতোয়।র অতলঙজলে ডূবিয়। গেল। 

_বিশ্বাসঘাতক চিহলন পথ দেখাইয়া স্থলতানকে মন্কাস্থান গড়ে 

আনিতেছে। হয়ত অর্ধেক সৈম্তের মায়! বিসঙ্জন দিয়াও সুলতান গড়ের 
স্মুথে উপস্থিত হইবে। কি হইবে, মা! জামি নিতান্তই হতভাঙ্য। 
আজ নরসিংহকে দুর্বল মনে করিয়৷ সামস্ত নৃপতিগণ পূর্ব-রুতজ্জত। 

বিশ্বত হইয়াছে! | | 



১৯৬ শীলাদেবী [ ছবিতীয় 

মহারাজ! বিংশতি রাজশক্তি মহাস্থানে মমবেত। এই 

সম্মিলিত রাজশক্ি যদি প্রাণপণে বাধ! দেয়, সুলতান্র সাধা কি এক 

পদ ভূমি অগ্রসর হয়। কিন্ধ হিন্দুকনপাঙ্গারগণ এখনই যুদ্ধে শিথিলভাৰ 

অবলম্বন করিয়াছে । ৃ 

-_-আর বুথ! চেষ্টা । তাহ! হইলে ম| ! সত্যসত্যই মন্তাস্থানের ধবংসকাপ 

উপস্থিত! তাভাই যদি হয়_-বরেন্দ্র-সম্তান ষন্ধি নিজের গৌরব ভুলিয়। 
স্থলতানের পদানত হয়, তবে আবু কেন, আমি আমার শেষ শোণিত- 

ধারা! মহাম্থানের পাবত্র ভামতে ঢালিয়া দিয়া অনন্ত ধামে চাঁলয। 

ধাই-_মায়ের চরণে আনার শেষ শোণিত অঞ্জাল প্রদান করিয়। জন্মের মত 

বিদায় হই। বিশ্বাসঘাতক বরেঞ্ুসম্তান। আমার অভিশাপ গ্রহণ 

কর! আজ যেমন পবিত্র বরেন্দ্রভমর স্বাধীনতা, ন্ললতান সাহের 

চরণে অপণ করিয়া দাসত্বরত গ্রহণ কৰিলে, পুরুষান্ুক্রমে বুগবুগান্তর 

এই দ্াযীত্বে+ ভার বহন করিয়ো। ম ধরত্রী! আমি তোর কুসপ্তান, 

তোঁব মর্যাদা রক্ষা করিতে পারলাম ন।--চিরকলঙ্কের কালা লল।টে লেপন 

করিয়! বিদায় ।লইতেছি। আমায় ক্ষমা কর! দোব! চল মায়ের মন্দিরে 

যাই। মহাস্থান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী আম্বকার পূজ। সাঙ্গ করি। 
--এস মহারাজ ! সর্বমঙ্গলার প্রসাদ, নিম্মীল্য গ্রহণ কত্রিবে এস। 

যোগিনী এবং রাজ। পরশ্তরাম সেই বিশাল সৌধের সর্বোচ্চ তল 

হইতে ভূতলে অবতরণ কবির মহাকালীর মন্দিরাতিমুখে গমন করিলেন। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 
কালীমন্দিরে 

, এনৈশযুদ্ধে মহাস্থান-সেনা। জয়লাভ করিয়াছে। ইত্রাহিম ও মহম্মদ 
সৈতে “করতোয়ার তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করিয়াছে। 
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মহাস্থান-সেনাপতি মীর্জা! মোরাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন নাই। চতুর্দিকে 
বথেপযুক্ত সেন! সংস্থাপন করিয়৷ বদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়! রহিগ্নাছেন। 

বির সিংহ আশঙ্ক! করিয়াছিলেন, শক্র-সেনা অন্ত পথে গড় আক্রমণ 

করিতে পারে । হইলও তাহাই ! বেল! দ্বিতীয় প্রহর 'মহীত হইতে 

ন! হইতে হাজার হয়ারী সভাগুতের সন্বখন্থ পথে বিজ সিং সসৈস্তে 

উপস্থিত হহলেন ' বীবেক্ছ পাল ও রাঘবেন্দ সৈগ্টে ভভার সাগাধ্যার্থ 

পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিলেন। সমারিক দূত স্বাদ পিল, হরহিম 
9 মভণ্মদ অন্য পথে না পার ভইয়/ছে এবং সসৈন্ঠে 8 পথে গড় আক্রমণ 

করতে আসিতেছে । 

র।জকুমারা শা লাদেবা - ভেরব অশ্বপুষ্ঠে আতনাহণ কিয়া বদ্ধার্থ 

প্রস্তত হহয়! মেনাধপের সাহশ বে।গধান কঞলেন। ঝটিকার অবাবঠিত 

পুন্নব্তী প্রক্কাঠির নগ মহাস্কান-সেন। স্থিরভাব ধারণ ককিণ।  , 

এপকে নহাকাপামানরে মাদালক অনা ভইতেছে। মহারাজ 

পরগ্জাম যোঞবেপে সজ্জিত ভইগাছেন। টান মাতের নিম্মালা 
গ্রহণ করিয়। বু্ধার্থ গমন কবিবেন। মগাবাজ গলপগ্রাক * বাসে 

মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণপত করলেন । বিধুল টউন্ধনে ঢাক, ঢোল, 

নভবত বাজিতেছে। এমন সম. বেনু, মেন 9 হবুপাল সুসজ্জিত 

হইয়। রাজনকাশে উপান্থত হংপ! মহারাজ সকলকেই নি্বাক্োে 

সময়োচিত উপদেশ দিয়া বিদায় কাপলেন। মচেন্্র ও হরপাশ 

সেনাপতির নির্দেশ অনুসারে অন্্রাগার রক্ষা নিয়োজিত হহল। 

মন্ত্রী পুগরীক যোগ্ধবেশে রাজার সন্ুখে উপৃহিঠ হহলেন। বাজ 

ইঙ্গতে তাহাকে সেহখানে তাঠার পার্থে বসিতে বলিলেন। মন্ত্রী 

উপবেখন করিলেন। বোগিনী মাতা, মহাকালা-দান্দখ ভহীতে বহির্গত 

হইয়া মন্ত্রীর পদধূণি গ্রহণ করতঃ মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাগ চর্্মাসুনে 
উপবেশন করিলেন। মহারাজ ভক্তিভাবে মন্ত্রীর ও যোগিনী ফাতীর” 
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পদধূলি গ্রহণ করিলেন। যোগিনী পুণ্রীকের দিকে চাহিয়৷ বলিলেন-__ 
এ কি মূর্তি নারায়ণ ! 

পুণ্তরীক কফিলেন- কেন দেবি । 

যোগিনী কহিলেন- _সামান্ত শক্র-দলনের জন্য তোমার এ সংভার- 

মূর্তি কেন, প্রভু? বিশ্বনাপ ! কোটী বিগ তোমার পদ-নখরে, সামান্ত 

বরেন্দ্রভৃমিরক্ষার্থ তোমার অন্থ ধারণ কেন? ভক্তের রোদনে স্থির 

থাকিতে পার নাই, তাই আজ এ বেশ? একবার ভীম্ম-নিধনে গথচকু 

ধারণ করিয়া প্রাজ্ঞ ভঙ্গ করিম্াছ, আবার আজ মন্ত্র ধারণ কেন 'প্রভ । 
সামান্য ষানবশিশুদলনের জন্য? ঠোমার এ রুদ্র যু্চি সংহর সংহর দেব । 

আমি তোমার এ-মৃর্ডি দেখিতে পারিব না। 

যোগিনী নয়নপল্লব শুদ্রত কাঁধলেন। মন্ত্রী কহিলেন_ মহারাজ! 

এমন গুগবতী সাধ্বা-_-এমন একান্থিকী নিগ। কুত্রাপি দেখি নাই । 

নরে নারায়ণজ্ঞান, সব্বজীবে সমভাব -আবার অন্ত দিকে অঙা।চা্রীর 

দলনে দৈতাদণনা ভীমা। অদ্ভুত এ রমণা ! 
রাজা কহিলেন_ধেধ! জননী সাই বণিয়াছেন। আপান 

ব্রাহ্মণ, আপনান্র এবেশ কেন প্রহ়। দাস নরসিংহ আপনার চরণে 

শত অপরাধী, আর শ্াানভাকে অপরাধী করিবেন না। একবিন্দু ব্রর্গী- 

শোণিত-পাতে মঙ্গল দূরে থাক, গড় মহাস্থান ভন্মাভূত হইবে। 
মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ! আমার শিক্ষ। বার্থ কারবেন ন।। 

ব্রাহ্মণের পদরেণুপৃত বরেন্দ্রভূমির রক্ষার্থ আমি হৃদয়ের রক্ত দান কাঁরব। 

কেহ আমাকে বাধ! দিতে পারিবে না। এতাদন পূত্র-নেছে পালন 

করিয়াছ। মহারাজ 1 এই দেহ তোমার অনে পালিত সুতরাং, এই দে 

তোমার। আজ তোমার বিপদে, বরেন্দ্রসম্তান আমি, তুচ্ছ ব্রহ্মণোর 

অহঙ্কারে নীরবে বসিয়! থাকিব? 
, প্মথারা্ পরশুরাম 'কহিলেন--গ্রভ! দোষ গ্রন্থ করিবেন না 
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নরসিংহ আপনার চরণে পতিত। মহাস্থানপতি নারায়ণ! তোমার 

মহাস্থান। তুমি রক্ষা কর। এ রামরাডা আসিতেছে । এস বৎস। 

রাজোর একনিষ্ঠ ভক্ত! আমি অন্ুতপ্রু, একদিনের অবহেল। মার্জনা 
কর, বাপ। 

বামরাঁজ! নহারাজের চরণে পতিত ভইয়া বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল-- 

মহারাজ! (িতী। আপনি আমায় গার্জন। করুন। 

রাজা পরঞ্চরাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কভিলেন--শিষা ! পু! আজ 

পুত্রেণ কাজ কর- পিতার শেন আদেশ পালন কর। ভোঙ গৌড় 

বংশধর শিশু রাজকুমারকে লইয়া সদর দেশে চায় যাও। কফি 

জানি এই কাল সঙ্গের পরিণাম কি! যদি এই বুদ বয়সে পরশুরাম 

মহাস্থান-সিংহাসন হারায়, হাহা হইলে বৎস! একদিন-ন-একদিন 

আমার বশধরকরভক এ-রাজ্যেতর পুনকদ্ধার সাধিত হইবে॥ প্রাণ 

তইত্তেও শুবিশ্বাসী তুমি, পুমার রাজেশুকে বক্ষে লইয়া সময় থাকিতে 

চলয়। যা । 

বামরাজা অঞ্চনে চক্ষু মাক্ডনা কাপ) বলিল-_মহাঞ্সুজ 1 বিশ্বাপ- 

ঘাতক সামস্তুদিগের এক্্ু এডাইয়, কুমারকে লইয়! কোন্ দেশে যাইব? 

কিরূপে কুমারকে রক্ষা করিব? কুমারের অপরূপ রূপলাবণ্য, 

কেমন করিয়। গোপন রাখিব, নাথ? 

যোগিনী চক্ষকন্মীলন কত্রিয়। কহিলেন_-কপালিনীর মুখে করাল 

ছায়।! প্রাণ কপিয়। উঠিতেত ৮। যাও, ভাই- যাও! অগিন্ফুলিজ 

ভন্মের আবরণে 'আপন জ্যোতি আবৃত করে| ,সময়ে 'জাদপনি জালয়া 

উঠিবে। যাও, কুমারকে লয় পলায়ন কর । চিহ্নন সগ্ভোজা 5 

শিশুর প্রাণসংহার করিতেও কাতর নয়। 

রামরাজ। সরোদনে কহিল--যাই মা। এ পিশাচের রাজ্য ছাঁড়ির। 

দেবকুমারকে বক্ষে লইয়া লোকালয় ছাড়িয়া! বাই । 
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রামরাজা, রাজা ও যোগিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কুমার রাজেন্ত্রকে 
বক্ষে লইয়। গ্রস্থান করিল। ৃ 

মহারাজ বাম্পরুদ্ধ কঠে কহিলেন _ম1! ক্ষব্রিয়ের পক্ষে ক্রন্দন 
অতি অশুভ চিক্গ। ক্ষত্রিরের বুক পাষাণ। নচেৎ কালদমরে পুগ্রকে 

বিদায় দিয়। মাত অনগ্ নয়নে রচে কেন? এরুক্ষেত্র মহ্হাসমরে প্রাণের 

প্রাণ অভিমন্থাকে বিদায় দিয় ধর্মরাজের প্রাণ কত কাঠ হইয়াছিল, কেহ 

বতে পারে কি? মামাধ শেষ বয়সের সগান- পরগুরামের 

অন্ধকার হৃদয়ের একটমাত্র ক্ষীণ আশার আলো-যে-মুখে শত 

চম্বনেও তৃপু হই নাই, সেই শতচন্দ্রবিনিশ্দিত পুত্র-খুখ, হা হতভাগ্য 

আমি! ও ঠোঃ হোঃ ক্ষত্রিয়! কি নিশ্বম_কি কঠোর কৃমি! 

অদৃষ্ট! কি তীব্র তোমার অভিশাপ ' এ আবাব কোলাহল আধার 

বুঝি সুলতান গড় আক্রমণ করিল। এ রণ-দামামান্র শব্ষ' কিন্ত 
পশ্চান্দিকে কেন? স্ব্ণদবীরে সেনাপাও--তবে কি সেদিকে'ও গড় আক্রান্ত 
5হল ! 

কামান গাক্জয়া উঠিশ। পুণুরীক কহিলেন_-এ শুন দেবি! 

শত্র-সেনার আনন্দোল্লাস, পশ্চান্দিকেও গড় আক্রান্ত । এঁ-_ এ বুক্তবর্ণ 

অগ্নিগেলক আকাশ-পথে উক্কারাির মত ছুটিয়াছে। 

মহারাজ পরশুরাম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন__আবার ওদিকে ও কি। 

ওৰে কি সম্মুখ দিকে ও বুদ্ধ বাধিল। 

মহারাজ পরস্তুরান নিতান্ত অসহায় ভাবে কহিঞান- আর কেন? 

একেবারে চারিদক, হইতে আক্রমণ। গড়া বশ্বাসঘাতকে পরিপূর্ণ 

আর পরিত্রাণ নাই। মা জগদন্বে! তোর মনে কি এই ছিল, ম1! 

আমি চিরদিন তোর পায়ে জবা-বিঘদল দিয়া আসিগ়াছি। শেষে কি 
এই“ফল হুইল, মা! ইচ্ছামপ়্ি! তোর ইচ্ছ। পুর্ণ হোক। তোর 
সু চাঁকির। তোর পায়ে আমার সব ডালি দিলাম। পাধাণি! 
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তবু তোর পাষাণ প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়! হইল না? আবার, দেবতার 

দবোষকি? সমস্ত দোষ আমার । আমি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশাত হারাইয়াছি। 
আমি দেনভোগা স্বধা পিশাচের করে অর্পন করিয়াগ্বলাম-_দুগদান 

কালসর্প পু বন্াছিলাম; এখন গাগার দংশন-জ্বাণায় দগ্ধ হইতো ছি। 

সেনাপাত বিশ্বাসঘাতক, মন্ত্রা নিরবিরোধ রাক্ষণ, আর 'আানি বুদ্ধ রাজা। 

তবে কোন্ শাক্তবলে প্রবল প্রতাপ গোৌড়েখরের অবদানন! করিয়। 

শাধীন একক্ছ্র সম্্:ট, হইবার বাসনা করিয়াছিলাম । রাজা । তুমি 
আজ নর্গে-আজ মণ পড়ে তোমার উপদেশথাণা ! পরে, বাঁডিবে, 

সন্ভুখে, পশ্চাতে টারধদিকে শা 1 অমুখে কপাংলনা, রাও। স্বাঙা 

চোখ দ্রটি, লকৃ-লক্ 'ভ্হবা, হস্তে শাণিত কুপাণ 7 মা? “তারও আল 

শক্রু-ণেশ । অট্র অট্ট হাসিন কন! সণ পাস করিব? নে, 

পরশুঝামের দধেহ এস কর্দ। আম! কি খাল 1 বাল অপরাধ 

নিস্নে মা। আম তোর চরণে শও আঅপকাদী। যাতনায় জুধয় দগ্ধ 

তঠতেছে। এখন ভতছাগোর শেষ পুজ। গ্রহণ কর। শিরায় শিরায় 

যে শোণিত প্রথাঠিত,। ভোজবশের সে শোণি'তদাতায় তোর 

পপাসার শান্তি করি পুভ। সাঙ্গ হউক। নগ'সংঙের পরণুরাম 

নাম সার্ক হউক। মা! কে তই মা! চিনিতে পারি না যে? 

চারিদিক হইতে শরুর সিংতনার্দে আমার শ্রবণ বধির হইয়াছে। 

যোগিনা মাঁভা কহিলেন-__মভারাজ পরঞজান! নিশ্চিন্ত ভইয়। বসিয়া 

আছ? ক্ষত্রির-সম্ভান! শক্রর সিংইনাদে ভাত হঃয়াছ? আস ধারণ 

কর- বিশ্বাসঘা 5কগণের শোণিতে মায়ের প্রাঙ্গণ রত কর। 

রাজ। আশ্বস্ত হইয়। কহিলেন--সতাই বলির়াছ জন্দী! হায়। আমি 

কি কাপুরুষ? অসি, চম্ম, 'অঙ্গব্রাণে সঙ্গি কইয়া বসিয়া আছি 

কেন? হূর্গগক্ষী সৈম্তগণ! এদ ভাই! ম।তৃমন্দির ক্ষ! করি। "প্রাণ 

থাকিতে যেন সুলতান মায়ের মন্দির স্পর্শ করিতে না পারে। 
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সৈম্তগণ দেবমন্দিররর্ষার্থ সমবেত হইয়া ছার প্রান্তে দণ্ডায়মান হইল । 

মহারাজ পরশুরাম সশস্ব হইয়। মন্দিররক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। 

যোগিনী কিলেন--মহারাজ ! এখন তবে আমি । 

_-কোথায় যাবি, মা! এই শত্র-ব্যহমধ্যে সম্তানকে একাকী রাখিয়া 

কোথায় যাবি, মা? 

-যাই- আবার আসিব । যুগে যুগেই ত আসিম়্াছিলাম। কেহ ত 

আমার চেনে নাই--কেনহ ত আমায় যত্র করে নাহই। আমি আপন 

মনেই অ।লি--অ!বার আপন নেই চালিয়। যাই । আবার ফিরিয়া! আগি। 

যে কাদে, আবার তাহ।এ মুখেই হাধি ফুটাই । আন তবে মহারাজ ! 

__ভুইও চনালি? য মা. চলিয়া ব|। হতভাগ্য নরমংতের ভাগ্য 

বিরূপ, ঠোরা থাকবি কেন, মা । 

-পোডা চোপে জল আদে কেন ?-- এই বলিয়। যোগিনী চক্ষু 

মুছিলেন। 

মহারাজ কহিলেন-_-:কদেছিস্? পামাণী! কেদোছস্? আর 

কাদিতে হইবে না? যা, চপিয়া যা। নর।সংহ আবু কাহাকেও চায় না। 

বীরধয--পুরুষকার ! না-কেউ নাই। চন্ম শিথিল, ললাট কু্চিত__ 

সব কোথায় চাঁলয়৷ গিন্াছে। তবে মহাস্থানপতি-_ বরেস্ভূমির একচ্ছত্রা 

অধীশ্বর মহান্রাজ পরশুরামের আছে কে? 

যোগিনা চালয়। গেশেন। রক্তাপ্লত দেত, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত 

শীলাদেখী 'নফ্ষোষত অ'সভস্তে রাঙ্জসন্মুখে উপস্থিত হুইপ কহিলেন -_ 

পিতা ! আমি আছি-আমাকে চিনিতে পার কি? 

মহারাজ পরশুরাম উদ্ভ্রান্ত 'চতে কাঁহলেন--কে তুই রাক্সী ! 

রাক্ষপী নই-_দানবী নৃই_-তোমার ছুহিতা। আমি বাঁচি আছি। 

শত শত শত্রু নিধন করিয়া মহাস্থানতূমি রক্ষা! করিয়।ছি--রপণক্লান্ত হইয়া 

-তোোমীর *পদধূলি লইতে আসিয়্াছি। দাও পিতা! পদধূলি দাও । 
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বিশ্বাসঘাতক বরেন্ধসন্তান বীরনামে কলঙ্ক আরোপ করিয়া সুলতানের 
পক্ষে যোগ দিতেছে- আমি চলিপাম।-_এই বলিয়৷ ণালাদেবা পিতার 
পদধুলি এ৯ণ করিয়। ভ্রতপদে গ্রাস্থান করিলেন। 

রাজা! আপন মনে কহিণেন__মা! তুমি আমার কন্তা নও-_ৃর্তিমতী 
কান্তি। চিরদিন তুমি জাগ্রত, আজও তুমি জাগ্রত আছ । পরগুরামের 
গৌরব এতদিন তুমিই রক্ষ। কায়াছু-আঙগগও কর। "ও আবার কিসের 

শব্ব। না, আর চিন্তা করি না। প্রাণপণে মায়ের মার রক্ষা 

ক'র। যখন সমরে ক্লান্ত ভইব, এখন এ পাপহরা অমুত1$ে বম্প প্রদান 

করিয়া চির অমরত্ব লাভ করিব! 

মহারাজ পরশুরাম ঈদশ চিন্তা করিতেছেন। বাহিরে চতুদ্দিক্ 

হইতে রণ-কোলাভল ও ভতাহতের আন্রনাদ ভিন্ন অন) কিছু শ্রএগোচর 

হইতেছে না। রাজা উন্মথের ভ্যান ধেবণান্দরের চঠধিকে 'পারলুমখ 

কারতেছেন। জ্টনক সামারক দূণ্ঠ রালসন্ধুখে উপানথহ ভহয়া অভিবাধন 
কারল। রাজ শশবান্তে ।এজ্ঞাস। করিণেন কি দত! সংবাদ কি? 

মারা! রাজ! মাধব দদেগ্ঠে গডের দণ প্রাপ্ত উপস্থিত ' 

_কেঠ মাধব? আমার বাণাধন্ধ নাধব আসিয়াছে? দূত! 

তবে দক্ষিণ প্রান্তের জগ্ঠ ।নশ্চন্তু | 

সেক মহারঞ্জ! মাধব পাল সদৈগ্যে গড়ের দক্ষিণ দিক 

মববোধ করিয়াছে | 

গণ, মাধব শক্র শাবে-স্ুলতানের সাহাষার্থ আসিগাছে? তা 

বরেপ্ভূমি: এমনই সন্তান প্রসব করিয়াছিলে-_ভাহার' সকগে মিলিয়া 

তোমার হস্তপদ শঙ্খলিত করিল ' জগজ্জননি ! আর কিসেন্ন চেষ্টা? 

তোমার ইচ্ছা পুণ হট্ক। যাও দূত! ফিঁরয়। যাও. সেনাপতিকে 
বল, বিনাষুদ্ধে গড় সুলতানের হস্তে অর্পণ করুক।--এই বলিয়া 

তিনি ক্ষণকাল চু” করিয়। রহিলেন। পরে দৃঢ়কঞ্ঠে বলিলেন-চনা, তাইা” 
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হইবে না। প্রাণপণে বৃদ্ধ কর। বীরগণ' ঘুদ্ধে মুত্া-_বীরের গৌরবময় 
বিশ্রাম। ভবানী যখন মৃত্যু অনিবার্য, . তখন মহাস্থানের ধুলিতে 
পরগ্ুরামের শেম শা! পাতিয়। দাও । ভীম্মদেবের মত কোদী শর আমার 

সর্ববাঙ্গে বমি 5 ভউক-__আমি শর-শবা। গ্রহণ করে । কে আছ? 

চাঁবিভন সশস্ত্র সৈনিক রাজসকাশে উপস্থিত হইল এবং করজ্োডে 

রাঁজাদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ।* 

মগাএ!জ কভিলেন- বার্গণ ' আজ তোমাদের রাজার শেষ 

আদেশ শ্রথণ কর । আম জাঁবত পাকিঠে শক্রসেন। বন মায়ের মন্দিরে 

প্রবেশ কনিতে না পানে। 

বুহ্গা সৈ্গণ দকলেই সমবেত হইয়া দেবমন্দির ঘিরিয়া রহিল। 

বাঁজ। কহিলেন হায়! আমি কি ম্্খ' বিশবাসঘ।5কগণের হস্তে 

বুঝি মন্দিররম্মার ভার অর্পণ করিলাম কাঠাকে বিশ্বাস কারব। 

এইমাত্র, শুনিলাম, সেনাপতি মোরাধ প্রাণপণে শ্বর্ণদ্ধার রক্ষা করিতেছে - 

দে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না ৩? কি জানি, মন আর 

কাহাকেও বিশ্বান করিতে চাহে না। তাঅদ্বারেদ সংনাদ অনেকক্ষণ 

পাই নাই। তবে কি সেখানকারও দীপ নিভির। গিয়াছে ৮ মা আমি 

বাঁচিয়া থাকিতে সেমন সংবাদ দিসানে, মা! শোভা ভইলে ক্ষত্রয়ের গৌরব 

লইয়। যে মারতে পারিৰ না। চম্নদদক অন্ধব1?--গাঢ় অন্ধকার : 

পরশুরাম । তোমার ভাগাঁক।শে আজ অমানিশ।। একটি উক্কার 

ক্ষীণ জে।তিও আর দেখিতে পাইবে না। 

সহঃ] আকাশ-পাতাল কনম্পিত্ত করিস্না। শত মেঘগর্জন তুচ্ছ 

করিয়! বিশাল শন্দে সমগ্র গড় মহাস্থান থর-থর কম্পিত হইল। 

মভারাছদ পরণুরাম চীৎকার করিয়া কহিলেন--উঃ, কর্ণপটহু 

বিদীর্ণ হইল! এ কি ভীষণ গর্জন। ওকি? প্রজ্জবলিত অন্ি লোল 

- জিহ্বা বিস্তার করিয়াছে! কিসের আগুন? অস্ত্রাগারে অগ্নি! 
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বারুদ জলিয়। উঠিয়াছে! শত শত ভীব দগ্ধ তইল! উঃ, কি ভীষণ 

পরিণাম । যন্ত্ণাময্ মুভ্ভা। শত শত বরেগ্রসস্তান এক নিমেষে 

দগ্ধ তইয্া) গেল। পরশুপাম ! পশুর মত মৃত্াহ বুঝি তোর ভাগা- 

লিশি। অগ্পদেবের ৬ গ্রগনব্াপী লোল জিহ্ব। গড় মহাস্থান কেন-_ 

আজ সঙ বর্ণ শ্রাসপ করিতে উদ্ভধত। এস্তর ইঞ্কখও আগ্রর মাকার 

ধারণ করন! ছুটম! আলিতেছে । উঠ, 151 যেন গলিত সাধক হইতেও 

ভরঙ্কর! ভামন শব্দ কারয়। এক একটি ওুাসাদ পতিত হহতেছে। 

হা মহাপ।পী নগ্ন আজ তোর পাপে ক জাব ধ্বংস ভইল। 

এই ক দ্ধ ন।-না, অগ্রিধাহে 'অপমুতা। আর কেন? সব 

ফুরাইল --সব ধবংয হউন; এ থে আগুন এদিকেও ছুটির আসিতেছে ? 
কোথায় যাই, সম্থান ছায়া পানাই- না, পালাৰ নামা! তোর 

চঙহণ-ভাড়া হহখ শা । এহখানে। তাত চপ্রণশ্ছায়ায় শেষ শষ রচনা 

কর্রি। | রি 
জন৬ার। অহারাভ পরান সেই দবদন্দব্র-"ঙ্গণে ধুলি-শয্যার 

শয়ন কগলেন। 

অস্টন্ম প্পল্লিচ্চ্হে 

রণাঙ্গনে 

তাজার-র়ারী সভাগ্রভের সম্মুখে বিস্তাণ প্রান্তর । এই প্রান্তণে 

ঘোরতর ধ্ধ চ'লঙেছে। একদিকে সসৈগ্ঠে ইত্রাভিম ৪ মহন্মধ অগ্তদিকে 

সমস্ত হিন্দু রাজগণ সসৈগ্ঠে সবেত। তখন যুদ্ধ প্রায় শেখ হহয়া 

আঁ'সয়াক্ে। হিন্দু রাজগণ যুগে শিথিলভাব ,অবলদ্বন করায় মহাস্থান- 

গড়ে ভিন্দুর সে'ভাগ্য-রবি অন্তমিত হইল-_ সহাগ্ান রাজের সমন্ত আশ।- 

তরসার শেষ হইয়৷ আসিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে বেধিয ব্বাহিম 
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এক অশ্ব বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন। সেনাপতি মহম্মদ সৈন্ত 

পরিচালন! করিতেছে। তাহার প্রবল আক্রমণে অবশিষ্ট হিন্দু-সেন। 
ছত্রভঙ্গ হইয়! পলায়ন করিতেছে। 

“হবু হর মহাদেও 1” 

জীম্ৃত মণ শব 5ইল-__হর হর মভাদেও। রুষ্টনের হেল্দুসেন৷ আবার 

ফিরিয। দাড়াইগ্লাছে। কে এ ণুথক খেও অঞ্জে আরোহণ কারক, 'একাকা 

অকুতো ভয়ে সমব-সাগরে ঝস্প প্রদান কান? অণণ্য ইস্পান-দেনা, মুহূর্ত 

মধো তাহার চতুদ্দিক খেষ্টন কাঁরল। ু?ক একাকা অসি হস্তে কয়েকজন 

রক্ষী সহচর মাত্র সঙ্গে ই! অগ্রমর হহতেছে । হতাশ৩ শক্রসৈম্ত কদলা" 

বৃক্ষের মত তাহার চতুদ্দিকে পতত্ত হইতে লাগল । মুড তাহার চতুর্দিকে 

করাল ব্দন বিস্তার কনিকাছে। সুবকের ১:5৩ ভ্রক্ষেণ নাছ । 

পরাজয়পস্থির জানিয়াও -মরণ পণ কর্িয়াও অগ্রসর হহতেছে যেস্বানে 

মহম্মদ, অবহান কারতেছে, যুখকের লন সেই পেকে: “বুবক যেন 

মরিয়া! হইয়া সেইদ্ছানে যাইতে চাহে! ফিরিয়া আহএ, শাহ ! সকলেই 

পলায়ন করিল, তুমি কেন এ অমুল/ পাবন বিসন্জণ দিবার কল্পন। 

করিয়াছ ? 

বিওয় সিংহের সর্বাঙ্গ কাধরাপ্রত। তাহার বাহ্জান নাই। রণপোন্নত্ত 
বিজয় সহচর ভৈরবের দিকে বিরিয্। কহিলেন যে সেই 

বীরকুলগ্লানি চিহলন । টৈরব! সখা! প্রাণপণে অশ্ব ছুটাও। 
আপ কিসের ৬৪১ মহারাজ ! 

ভৈরব ! গড় ঈহাস্থান গিয়াছে-_বাক | কলঙ্ক লইয়া কিরিব? না 

ভাই! জগতে বারকীর্ভি ব্াখিয়। রণ-ক্ষেত্রে দেহ বক্গণ করব। মরণে 

অক্ষয় স্বর্গ । জঙ্গ মা ধরিত্রী! এঁ-এ পিশাচ, শৈরব! ভ্রুত--আরও 

দ্রুত অশ্ব চালাও। আনার সব্বাঙ্গ দ্ধ হইয়াছে। পিশাচের রক্ত 

'দেখির়। আমার শান্তিতে মরিতে দাও। 
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শত্র-সেন! বিধ্বস্ত করিম্ঝ। অশ্ব আরও ক্রত বেগে ধাবিত হইল। 
উস্লাম-সেনা 'প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাদের এ উদ্দাম গতি রোধ করিতে 

পারিল ন৷! 

অকম্মাৎ আকশি-পাতাল কম্পিত করিয়া শব হুইল, “হর 
মভাদে 915 

বিজয় সিংহ পশ্চাৎ ফিব্রিয়া চান্চিয়া দেখিলেন _কি অপুব্ব দুধ '-- 

সর্ন্বাঙ্গ কধিরাপ্ল তা, শীণিতরুপাণকরা, জগন্মোহিনী ষোড়শী বাম 

হাসা মুখে অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাদনুপরণ করিতেছে । অবশিষ্ট হিন্দুসেন। 

বামার চতপ্দিক ঘিরিয়। অপুর্ব বৃহ রচনা করিয়! বিজয় সিংহের অন্সরণ 
করিতেছে । বিজয় সংহের বান্ছু আবার নত্তহণ্তীত্র বল ধারণ করিল। 

এ্রবয়ান্ধকারে ক্ষণপ্রচার নত হৃদয়ে আবার শক্তির আবির্ভাব হইল। 

বিজয় সিংহের অশ্ব মঠল্মদের সমীপবন্তী হইল। দ্মাবার 1 
মান্দে শক হউল- প্তর হর মাদে 91” 

ইস্লাম-সৈগও “আ'ল। তো আকবর” রবে আকাশ-পাতাল কম্পিত 

করিল। | 

বাজ উ্বার্ভিমের ইজিতে* হউক, অথবা! অন, কারণেই হক মুসলমান- 

সৈন্/ মভল্মদের সাহাব্যার্থ অগ্রসর হইল না। লম্ফে লম্ফে পিজয় সিংহ 

সটসন্যে মন্দের সম্মখে উপস্থিত হইলেন । 

মহম্মদ কয়েক পদ পশ্চাৎ ভঠিয়া কহি্ল--উন্মাদ' কি সাহসে 

আমার সম্মণ্ে আপিয়ান ? 

বিজয় সিংহ নীরবে অসি উত্তোলন করিলেন, এবং মকম্মবেণ মস্তক 

লক্ষা করিলেন । মহম্মদ সবেগে অসি চালন! করিয়া সে আঘাত বার্থ 

করিল। 

“ভর হর মহাদেও--” 

এক নিমেষে শীলাদেবীর অশ্ব মহদ্মদের শচাাে ্  দিা গ়ণ।: 
১৪ 
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ঈন্মুণে বিজয় --পশ্চাতে শীলাদেবী। মহম্মদ প্রমাদ গণিল। আত্মরক্ষার 

জন্য স্বপক্ষীয় সৈম্তগণকে আহ্বান করিল! কিন্ত হায়! এই মরণের 

মুখে ইস্লাম সৈন্য কেহই তাহার সাহাযার্থ অগ্রসর হইল না। ঢুই 

দিকে তাগর মন্তকের উপর করাল রুপাণ টগ্ভত। মহম্মদ সবেগে 

বিজয় গিংতের মাঘাত বার্থ করিল। কিন্ত শীলাদেবীর ীক্ষ ছু'বক! 

তাহার পৃষ্ঠ দেশে আমূল বিদ্ধ হইল। 
আর কি--সধ শেষ। বিশ্বামধাতক চিহ্লনের পাপের এউরপে 

প্রায়স্নিত হইল । (সে ছিন্নমূল তরুবু স্থায় ভূতলশায়ী হইল। 

“সয় শানাকে। পাকুড়ো। পাকৃতে। ।” 

দীন দীন ব্ুব ইস্লাম-সেনা, বিজয় “সংত ও শীলাদেবাকে ধারতে 

ছুটিয়া৷ আমিল। 
শাঁলাদেখী 'অঙ্গা্ত বিজয় সিংহের পশনোন্ুখ দেহ আপন অশ্ে 

উঠাইঘা অগ্ব ছট'ইল। স্তরশিক্ষিত মশ্িনা মৈনাক লম্ফে লম্ফ শত্র'- 

সেনা পদদলি", করিস! ছুটিল, “কহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ 

হইল ন!। সন্মথে গুপ্ত বুন্দারণ্য। শীলাদেবী পরিচিত পগ নিবিভ 

অন্ধকারে সেই শ্বীপদসম্কুল ভীষণ অরণা মধো প্রবেশ করিলেন ! ইস্লাম- 

সেন অন্ধকারে ভাঁতড্াইক্না ভাতড়াইয়৷ পণের সন্ধান করিতে পারিল না। 

সকলেই বিরিয়া গেল। 
ও খা ঠা খা 

বৃদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে । বিজয়ী ইস্লাম-গেন! সেই স্থানেই বাত্তি 

যাপন করিতে লাগিল। অঙ্থখবৃক্ষতলে সুলতান 9 যুববাজের বাসো- 

পযোগী ব্ামগুপ নিশ্দিতি হইল। উভয়ে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে 

একজন রক্ষী সৈন্য মশাল হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে 

কহিল_হজরৎ। 
“বন্দী হুইজনকে তেঁতুল গাছের সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়াছি। 
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--বেশ অলি! তুই নিজে সতর্ক হইয়! পাহার! দিবি। খবরদার যেন 
পলায়ন না! করে। 

"যে ছকুম। 

অলি ধীব্রে ধীরে তেতুল গাছের কাছে গেল। দেখিল, সর্বানে 
অন্্াহত 'এক সবক 'এবং এক বালিকা বৃক্ষের সভিত দ্ুঢ়রূপে সংৰন্ধ। 

অলি বন্দিদয়ের নন্ধন মোচন করিয়। দিল এবং অন্নাহত বকের কানে 

কানে কঠিল -এনাব। ক্ষিপ্রপদে এই অরণার মধ্যে প্রবেশ করুন। 

_ সার পর তোমার উপায়? 

আশার পায় আমি "হর করিয়াছি | 

_ না বলিলে আমি এখান হইতে এক পাঞ্ড নডিব না। 

- আমান নাম দলবর খা । মামাকে কেহ প্রাণে মারিতে পাবৰে 
পা। আপনি সত্ব এখান হইতে এঙ্জান করন। আমি '৫খানকার, 

কারা শেম কালয়া ধ্থাসমছ্জে আপনার নিকট ভালিব হইব 

শি করিবে 

ম। বাহ! 'শাদেশ কবিয়াছেন 

“মা কি আদেশ করিয়াছেন ? 

-চিলানের দেহ নন কত্রিয়। তাহার নিকণ লইয়া যাইব ? 

--সে দেহে কি প্রাণ আছে + 

_আঁনি না, :কন্তু মায়ের মাদেশ। 

--উদ্ভম, মায়ের আদেশ পালন কর। 

দিলবর ক।হগ আপনি এই পথে ভামা গুড়ি দিয়া প্রস্থান করুন। 

বন্দিদদ্। হামাগুড়ি দ্রিয়। কয়েক পদ অগ্রসর হইল। হতপরে সে 

ভীষণ অবুণা মধ্যে প্রধেশ করিল । 
পাঠকগণকে বলিয়৷ দিতে হইবে না-_এই অস্ত্রানত যুবক মীর্জা সৌরাদ 

আর বালিক। ভৈরবের নয়নপুত্তলী শ্যামা ) 

০ 
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দিলবর খ। তথ! হুইতে প্রস্থান করিল এবং প্রজ্বলিত ষশাল হস্তে 

লইয়া পতিত শবরাশির মধ্যে কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। 

একস্থানে দেখিল, একব্যক্তি যাতনাব্যঞ্রক আর্তনাদ করিতেছে। 

দিলবর তাহার মুখের কাছে মশাল ধরিল। মশালেব আলোকে 

দিলবর থা! সে-মৃত্তি চিনিল। মশাল নির্বাপিত করিয়! সেই মরণোন্মুপ 

দেছ' স্কন্ধে লইয়া! দিলবর থা মুহুর্ত মধ্যে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ধকারে কোন্ দিকে মিশিয়! গেল। 

স্নলহ্মা সপপ্রিচ্ন্েচ্গ 

গত বুন্দাবনে 

ভীষা। অরণ্য। এই 'অরণোর প্রান্তদেশে ছেটি পাহাঁড়ের মত 

প্রকাণ্ড ঘুত্তিকান্ত,প। চত্ুদ্দিক বেতসাঁ কণ্টকে আবৃত। পুর্বে এই স্থানে 
প্রকাণ্ড দেব-মন্দির বিগ্ভমান কিল । বন্মীক এমন ভাবে .সই মন্দিব ঢাকিয়! 

ফেলিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে কেহই মন্দিরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে 

পারে না। উপরে প্রকাণ্ড অশ্থ বৃক্ষ গঙ্গাইয়। উঠিম্নছে : বেতসী 

বনের মধ্য দিয়! উত্তর পার্থে গেলে স্তপের গাত্রে 'একটি নাতি প্রশন্ত 

গহবর পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই মন্দির দ্বার। লোক-চক্ষুর অন্তরালে এই দেব- 
মন্দির বিদ্ধমান ) কেহই এ-মন্দিবের বিষয় অবগত নহে । 

আজ বহুবর্ষ পরে এই পুরাতন দেব-মন্দিরে মনুষ্যের অস্তিত্ব উপলৰি 

ক₹ইতেছে। মন্দিরের অত্যন্তর ভাগ পরিষ্কৃত ও মার্গিত। অদুত্রে প্রাচীর- 
গাত্রে রত্ব-বেদিকরে উপরে রাধা-কৃষ্ণের ধাতু-প্রতিম! | কক্ষ মধ্যে মিট্ মিট 
করিয়া দীপ জলিতেছে। সেই আলোকে গহ্বর আলোকিত হইম্াছে। 

অন্দির-ঘারে এক মনুষ্য-মৃত্তি দণ্ডায়মান । 

'* দুর হইতে কে মুহুস্বরে বলিল-_আসিয়াছ? 
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হা 

__বিজদ্ব সিংহের অবস্থা বড় ভাল নয়। ভিতরে আইস। 
- শীলাদেবী সুস্থ হইয়াছেন ত? 
--এখন আব তীহার শরীরে কোনও অস্থথ নাই। কিন্তু বিজয় 

সিংহের অবস্থা অতি শোচনীয় ॥। সুতরাং শীলাদেবী বড়ই অধীরা হইয়া 

উঠিয়াছেন। চিহলন রক্ষ। পাইয়াছে ? ] 

_-ষ, এবযাত্র। সে এক্ষ। পাইয়াছে। কিন্ত আমার বোধ হয় তাহার 

মন্তিফ্ের কিছু গৌলষোগ ঘটিসাছে ; ভৈরব ফিরিয়াছে কি? 

_ সা, ভুমি ভিতরে আঈস। 

?সই অপরিচিত মন্তয্য-মু্তি গহ্বঞ মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তক 

স্্রীলোক-__সে-ও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল 

বিজয় :সংহের সই চেতন।'হীন দেহ গৃহতলে লম্বমান। শীঙ্ধাদেবী ও 

ভৈরব রাজার ছুই পারবে উপবেশন করিয়া আছে। যোগিনা ও 

পুগতরীক দে: কক্ষ মধো প্রবেশ করিলেন। 

তৈরব ছল-ছল চক্ষে কহিল-_-মা! রাজদেছে আর বুঝি প্রাণ 

নাই! | 

যোগিনী মাতা বিজয় সিংহের অচেতন দেহের প্রতি চাহিয়। বলিলেন-- 

পুত্র! বিজগ্বের দেহ এখনও প্রাণশূন্ঠ হয় নাই। এ দেবতার পাস্থাস্থৃত 

কমগুলু হইতে জল আনয়ন কর। বণ! উহা সামান্ত জল নহে 

গুরুদেবের মগ্রপৃত পবিত্র করতোয়! বারি। 

ভৈরব কমগ্ুলু হইতে ছুই বিন্দু করতোয়্ার পবিত্র বারি বিজয় সিংহের 

মুখে চালিয়া দিল। 

শীলাদেবী জ্ঞানশূন্তভাবে নিলিমেষ নয়নে , হতচতন বিজয় সিংহের 

সুখের পানে চাহিয়া আছেন। | 

যোগিনী ষাত। শীলাদেবীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন-_ মঠ? শো 
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বৃথা । বিধাতার অভিশাপে কাপের করাল ছ্বুরিকা রাজার দেহে বিদ্ধ। 

নিয়তি কে থওন করিবে, ম! ! 

শীলাদেবী অধীর হ্ইয়া কিলেন_মা গো! ঘোর অন্ধকার-_ 
সব শূন্য! আমি এ কোথায় আসিলাম। মহ্তাস্থান কোথায়? আমার 

পিত! কোথার ? সব কি এ অনন্ত আকাশে মিশিয়। গিয়াছে? এখানে 
কি কিছুই নাই? কেবল নরক -কেবল যন্ত্রণা? প্রতিনিয়ত মুত্র 

বিভীষিকা? প্রিয়তম বিজয় সিং! সুধাময়, শান্তিময় দেশে চলিয়! 

যাইতেছ-_-তোমার অভাগিনী শীলা কি কেবল নরকষন্ত্রণ৷ ভোগ করিবার 

জন্য এই ধরাধামে বিদ্যমান থাকিবে ? বিজয়! 'প্রাণাধিক ! উঠ 

মহাস্থান গড় শক্শূন্য কর, উঠিবে নাঃ দাসী যে পদভলে, একবার 
কি ফিরিয়া চাহিবে না? 

রঃ গর মা! ম।! তুই যদ্দ অধীল! ₹*₹-_ আমরা তবে কার 
কাছে দীড়াব, মা ! 

শীলাদেবী উচৈঃস্বরে কহিলেন - কার কাছে দানে? এ সংদারে কে 
আছে? হায়, ভৈরব! সংসারে মানুষ নাই । সংগার ঘোর অন্ধকার - 

প্রেতপুরী-_চিহুলনের "প্রতিষ্ঠিত মহানরক । চল-_ল, এ নরক হইতে 

দুরে চলিয়। যাই । 

শীলাদদেবী উন্মাদিনীর মত উঠিয়া দীড়াইলেন পুগরীক দেবীর 
হস্তধারণ করিয়া! কহিলেন -এ কি কর মা! স্থির হও, শোকে অধীর 
হইয়ো না। এখনও আমরা! শক্রর দৃষ্টিপথের বহিভূতি হই নাই। 

শীলাদেবী কহিলেন--ভয়? কিসের ভন্ব? কার জন্য ভয়? 
মৃত্যু? প্রতিনিয়ত মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছি কই ? মৃত্যুও যে আমার 
ভয়ে ছুট্রি। পলায়। মরণ! এস, এস, আজ তোষায্ধ ববণ করি। 

উৈত্বব! , তোমার সথাকে ডাক, তার গলায় মাল পরাইয়! দিই। 

ললার্দেবী গণেশ হইতে রুত্বহার উম্মোচন করিয়া মু বিজয় সিংহের 
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গলদ পর্হিয়। দিয়! উন্মাদিনীর মত ভাসিয়। কহিলেন-_-এই ত আমাদের 
বিয়ে হ'ল__এর জন্থ এত! বাজাও মন্গল-বাছ্ধ বাজাও। সাক্ষী তুমি 
নারায়ণ! এ মিলনের সাক্ষী তুমি। সখা! প্রাণাধিক! উঠ। 
এমনি ভাবে কি রাগ করিতে আছে? আজ যে আমাদের বিয়ে! 

শলাদেবী দেবতার পদতলম্থ শু ফুলর|শি কুড়াইয়। লইয়া! কহিলেন 

ফুল শুকাইয়! গিয়াছে__বাতাষে গন্ধ মিশিয়! গিয়াছে আর কিছু নাঁই। 

গুদ্চ মরুভূমির মত পোড়। গ্রাণ_তাই লও--তাই লও গ্রাস! উহ! দিয়াই 

(হামার মনোমত করিয়া! সাজাই । নাথ! প্রিয়তম! আমাদের এই 

মিলন তুমি দোঁথতে পাঁইলে না--এ5 আমার মনে বড় ছুঃখ। তুমি 

কেমন দেবত। ! দেবত। বি কখনো নিষ্ঠুর তয়? একবার কথা কও । 

তারু পরু চল, উভয়ে উভয়ের হ!৩ ধরিম্ব। ই পথে চাঁলদ্।। যাই , সেখানে 

জরা নাই--শুত্তা নাই- দেধ নাই--হিংলা নাই, মাছে কেবল £শান্তি। 

সেখানে করঞ্োয়ার ক্ষারধারা--মহাস্থান স্বর্ণ, মভাঙ্থ।নবাসী ধঁবত 
জ।এ ন! [বজয় ' মতাম্থান এই ন্গ্রি-পরাক্ষার পবিত্র ইশ । এস প্রাণাধিক । 

আমনাও দু'জ'ন সেই স্বগলোকেঞ দিকে উধাও হইয়া চগ্গিয়। যাই । 

যোগিনী মাতা শীলাদেবার ধিকে দৃষ্টিপাত করিয়/' কভিলেন-_ 

স্থির হও, মা। শক্তি ভারাইয়ো না। উভাহ জগতের রীতি । 

ধি'ন দহাস্থ'নভূমি গঠন ক'রয়াছিলেন, তাহারই ইচ্ছার ইহার প্বংস হুইল। 

যাহার ইন্সায় হিন্দ্রশক্তি এতকাল সগেরবে মহাস্থানে রাজন্ব করিয়াছে, 

উহারই ইচ্ছায় মগ্াস্থানভূ'মতে হিন্দুরাজত্বের অবসান »ইল। বিজয় 

সিশ্ত কে? তুমি আমি কে? সকলেই উপলক্ষ্য মাত্র। সৃতবাং শোক 

করিয়ো না। 

শীলাদেবী একটু প্ররুতিষ্থ হ্ইয়। কহিলেন-ম1! বিজয় সিংহ লাই--. 

আমার স্বামী নাই! সমস্ত সংসার শৃন্ত, আমি কি লইয়৷ কোন্ লুখের 
আশার সংসারে বাঁচি থাকিব? 
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যোগিনী মাত। শীলাদেবীর মন্তফে হস্ত রাখিয়া কহিলেন--ভ্ঞানময়ি ! 

জান হারাইয়ে! না। ভাবিয়া দেখ, তুমি কে? বৃথা শোকে অধীর 
হুইতেছ কেন? এ-জগতে জন্মমৃত্যু নাই--গ্রাচীনে নবীনতার আবির্ভাবই 
জন্ম-মৃত্যু । শক্তিময়ী মা! তুমিই মহাকালা-বেশে জগৎ ধ্বংদ কর-_ 
আবার জগৎ হুইতে দানববৃত্তি দূর কবিয়! কোটী সন্তানের হৃদয়ে দেবতার 

আসন গ্রতিষ্ঠিত কর' হে শক্কিময়ী দেবি । আমি তোমায় নমস্কার করি। 
ভৈরব ধোগিনী মাতাব 'প্রণর্ত ওধধ বিজয় 1সংহের মুখে চালির। 

দিল। ওঁধধের আশ্চর্য্য শক্তিতে প্রায় অর্ধ প্রহর অতাত হহলে বিজগ্ 

চক্ষু মেলিলেন, চক্ষু মেলিতেই সম্মুথ যো।গনা মাঠাকে দোখছা” 

কীণকষ্ঠে ডাকিলেন-__ম| ! 

_ পুত্র 
কা বড় বাঙনা। 

কসের বাঙনা, বাবা 1 ম। থাল্তেখরীকে ডাক। 

--খাল্তেখরী কোথায় 
-বাঝা। কোর্টাঙক্তের জদয়-স"্হাসনে মা আমার চিরবিরাঁজিতা। 

বাব।! হ্বায় অখেষণ কর, অশ্র্দলে তীকার চরণযুগল যৌত কর__পাষাণাং 
দেখ পাইবে। 

-মা!। আম চাঁললাম। আমি নুতন জগতের নৃঙন আহবান 

উনিতেছি। উদ্ধে নুতন মহাস্থান দোথত্ড পাইতেছি। 

যাও বস । এমন বীরপুএ প্রসব কান্না তোমার জননী বন্গুন্ধগাও 

ধ্তা। ৃ 
এক রুন্ন কষ্কালাবাশই দেহ ধারে ধীরে সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করি 

কহিল--আর দেবি! চিহলনও ধন্য ; ভাহার দানবন্ের বিকাশ ন। হলে 

পগৃতে এ দেবমূত্তি প্রতিষ্িত হইত না 
১ বিভব সিংহ ক্ষীণ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন--.ও কার কঠন্থর ! 
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- আগি তা । মহাপাপী চিছ্লন আজ তোমার পদ প্রান্তে উপস্থিত । 

আর কি শান্তি দিবে তাই! নিরাশ্রয়৷ রাজণমারী তোমাদের 
ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধরা-জননীর শীতল গে জাশ্রয় জইয়াছ্ে। 
অন্ত্রাহত বিজয় সিংহ মৃত্যুমুখে । আর ত কেহ নাই-- তবে আর কাহাকে 
শান্তি দিবে? 

--শান্তি দিতে শ'সি নাই, বিজয়! শান্তি লইতে আসিগলাছি। 
উঠ ভাই। আমায় শান্তি দাও? যত পার আমার বক্ষে অস্বাঘাত কব- 
জননীর কুসন্তান দুর হউক । 

--কেন ভাই 1 এমন করিলে ? কেন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠার পৃষ্ঠায় 
এমন কলঙ্কের কালী মাখাহরা দিলে সোনার মভা স্থানকে শ্মশানে পরিণণ 

করিলে? 

__এই শ্শানের শ্শান ৮গুন আঁদ- অনেক দিন বাঁচা থাকিয়া 
জ্গঠের মক্ষে এই কালামুখ দেখাইব। গাজঝুমারি। দেখি । প্মান্ছতাপের 
শতবৃশ্চিক আনার বক্ষে অনবরত দংশন কত্রিতেছে। বড় জাখা জগতে 

ছুঙাইবার হান নাই। করঞোড়ে -ছামার পায়ে মাঞ্জন! ভিক্ষ। করিতেছি। 

্রা্ষণ-সন্তান আমি- জগতে বেশ কীন্তি রাখিয়া গেলাম। 
শীগাদেবী কহিলেন -চিহলন |! আমার গ্বামী মুমূর্যু। যদি তীঠাব 

জীবনাত্ত হয় আমি ঠাহাব পশ্চাদনুসরণ কগিব। তোমার নিকট আজ 

একটি ভিক্ষা চাই ৷ 
চিজ্লন অনুতপ্র হদয়ে কহিল--দেবি ! চিবদিন তোমাদের মহিতাচরণ 

করিয়াছি ঃ কিন্ত আর না। দেশ বুবিয্বাছি__পাঁপের পরিণাম বেশ বুঝিতে 
পান্রিয়াছি। আমার পৃষ্ঠদেশের গভীর ক্ষতচিন্ত দেখি কি বরেন্ 

সন্তান শিক্ষালাভ করিবে না? শক্রর পাদপীড়ন, নিম্মম কশাঘাত 

দেখিরাও কি তাকাদের টৈতন্ধ, হইবে না,” ত্তাারাকি অস্'ত]পের 

অশ্রজলে আপনাদের কলুষ-কালিমা ধৌত করিয়! তাহাদের অবলগ্থিত 
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পাঁপ-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না? বল দেবি। এ-সময়েও যদি 
তোমাদের কিছু উপকার করিতে পারি ! 

শীলাদেবী কুদ্ধকঠে কহিলেন--আর কি উপকার করিবে ভাই! 
সব শেম হইয়া গিয়়াছে। হিন্দুর আশা-প্রদীপ নিভিয়! গিয়াছে । এই 

অধঃপতিত জাতির মার কি উত্থান হইবে? তোমার নিকট এই ভিক্ষা 

চা, বেন মহাস্থানের শেষ মাশাটুকু নিশ্ম,ল করিয়ে! না। 
চিহলন কহিল-- দেবি! চোষার চরণ স্পশ করিয়া বলিতেছি, যদি 

কখনও রাজকুমারের দেখ। পাই, মহাস্থান গড় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিব - 

এ মভাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। 

ুমূর্যু বিজয় সিংহ ডাকিলেন--ভৈরৰ ! 

প্রভু! 
--এস বন্ধ! এস ভাই! এত দিন জৃদয় দিত ভালবাসিয়াছিলে-_ 

আজ তোঁবাত্র কোলে মাথা রাখিয়া মৃত্বাকে আলিঙ্গন করি। আমার 

মৃত্যুর পর তুমি শীঘ্ব শী থাল্তায় ফিরিয়। যাইয়ো, ভাই ! 
ভৈরব বিজয় সিংচের মস্তক কোলের উপর তুলিয়া! লইয়। কহিল-_ 

আন কোন্ আশার থাল্ভায় ফিরিব, রাজা! তুমিও গেলে! আমার ষে 

সব আশ হুরাইল, নাথ! 

বিজয় সিংহ ক্ষীণকঠে কহিলেন.-ফুরাইবে কেন ভাই ! তুমি মায়ের 

সেশক-_এই ধবাধামে মায়ের পৃ প্রতিষ্ঠা কর। আজ হইতে তুমি 

থাল্তাপতি | সা' আমার মুকুট সথার মস্তকে পরাইয়৷ দাও । 

যোঁগিনী মাত। বিজক্প সিংহের মণিরত্বথচিত উক্কীষ তৈরবের মস্তকে 

পরাইয়৷ দিলেন। 

ভৈরব কহিল-__একি. মা! এ কাটার মুকুট মূর্খ জেলের 
মাথা কেন? রাজা! আমি চিরদিন তোমার দাস-_-এই আমার 

শ্রেষ্ট গৌরব ।, এই শোকদপ্ধ হতভাগ্যকে এ শান্তি কেন দিলে 
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প্রভূ! যেখানে তুমি নাই, সেখানে যে আমার সব শূন্ঠ। তোমাকে 
হারাইয়া৷ আমি কোন্ সুখের আশায় থাল্তায় ফিরিব, রাস্তা ! ] 

_না ভাই! যায়ের সেবক চাই। ভক্কিহীন বরেন্তর-সম্তান 
মায়ের পুজার মন জানে না! 'আমি দন্য--মার মহিমা কি নুঝিব! 

রক্ষপধারায় মার মান্দর অপবিত্র করিয়াছি ! ভক্ত তৈবব। হাদয়ের অনাবিল 

গ্ীতি-ভন্ি দিয়া অশ্রুধারায় মায়ের নাঙ্গাপা পইয়! দিস। জীববলি 
দিস্নে ভাই! কলুষ-কালিমা 'লি দিয়া স্বার্গ বিসর্জন দিম । 

ভৈরব উচ্ছ্বাসত কগে কঠিল__-দাও রাজা! পায়ের ধুলো দাও 

চিরদিন তোমাত্র আদেশ পালন করিয়াছি, আজি৪ শাভাহ করিব। 

প্রাণপণে এীমন্দির রক্ষা করিব | 

যোগিনী মাত। চিহলনের (দিকে চাতিয়। ক.ভলেন--সাদ। ! 

_-ভগ্িনি। দেবি তুমি স্বগের পারিজাত- দেধচরণে তোন'র স্থান। 

আর আমি মহানরকের রূমিকীট | দোব ! আমি সারাদাবন অন্ঠ তাপের 

তুধানলে দগ্ধ হঈয়া আনার এই ম্কাপাপের প্রায়শ্চিন্ট করি! আমি (“দায় 
হইলাম ! 'এই দেব-মান্পণে আমার মহ পিলাচের স্থান নাহ | 

দারদা! চলা কোথায় ? 

_'র কেন বোন লঙ্জ। দাও । সে ।পশাচের সচ্চরা-- সে শয়তানী! 

আমি তাহাকে পরিভাগ কারব না। যেখানে যব, এস আমার সঙ্গে 

সঙ্গে ফারবে। আমি বরেন্্রতৃমি দগ্ধ করিয়াছি, মাণ মান্নার চূর্ণ 

করিয়াচি। বরেন্কূুমিতে আর আমার স্থান লাই। "আমি এ দেশ ছাড়িয়। 

চলিলাম। গৌর! দেবি! ভগিনী মামার! আারু আমার নাম ইয়ে! 

নাঃ তোমাদের পর্বত্র 'অন্তর হইতে এই হুাস্থাত্র স্বৃতি মুছিম্তা ফেল। 

চিহ্লন ধীরে ধীরে সেই পবিত্র দেবমন্দির হইতে নিজ্কাস্ত হইল। 

সেই মুহূর্তে গুপ্ত-ৃন্দাবনে মহাস্থান-পতি নারার়ণের অঙ্গে বির সিংহের 

পৰি আত্ম! মিশিয়। গেল।  লাদেবী কীদিয় উঠিলেন 1৬২৬ * . * 
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পাপ যোগিনী সাত্বনা বাক কহিলেন_কীদিয়ো না দ্নেবি! আমার 

” পুত্র পুত্রের গৌরব লইয়া প্রাণ বিসঞ্জন দিতেছে। জগতে এ-মৃত্যুর 
তুলন। নাই। 

চস্ণস্ম পক্সিচে্তেদ 

বনপথে 

-স্টাম । ভয় করিয়ো না, মা! 

--ভয় আবার কিসের -আমর। যে বীরনারী । 

মা! তোমার বাখার জন্তে তুমি কি মনে কষ্ট পাইতে ? 

বাবা ত আর বাচিয়া৷ নাই, সেক্গগ্র কষ্ট ভাল কি ভ্ইবে, জনাব । 

তবে ছুঃদ নাই । বাবা আমার বীরের গৌরব লইয়া মরিয়াছেন। 

হায়! [মামি কেন নারগাম না! 

-মা' ছুঃখ করিয়ে। না। তোমার বাঝ। বাচিয়া আছেন। এন, 

আমার কোলে এস। এট বনপখে চলিতে ঠোমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। 

না জনাব! আমকে কি তোমার কোলে করিতে আছে? আমি 

ছোট লোক-_গরীব জেলের মেয়ে ! 

না, মা! ভুমি বরেন্্র ভূমির শ্বর্ণপারিজাত। এমন উজ্জল 

রুদ্ধ যদ ঘরে ঘরে ফুটিয়। উঠিত-_ন৷ জানি কত শোভাই হইত। পাগলা 

মেয়ে! এস, আমার কোলে এস। চল, এ গাছের তলায় একটু 
বিশ্রাম করি। 

মোরাদ বন্দী হইয়াছিল। যুক্তিলাভ করিয়৷ ভৈরব-ননদিনী শ্তামাকে 
লইয়। নিবিড় অঞ্চকারে গুপ্তবৃন্দাবনের গগন অরণ্য পথে চলিয়াছেন। 

রণশ্রাস্ত দেহ, সুতরাং একটু বিশ্রাম করিবার জন্ত মোরাদ শ্ঠমাকে লইয়া 
এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। 
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হামা কহিল - আধারট। একটু কাটিয়। গিয়াছে। আর একটু 
পরেই ভোর হইবে; সুর্য্য উঠিবে-- না, জনাব? 

-না মা! এনিবিড় বন। সুর্যোৰ আলো এখানে আসে না। 

এমনই আপার সারাদন থাকে । তার পর রাগ্রির গভীর অন্ধকারে 

চত্ুদ্দিক সমান হয়। তখন কোলের মানুষ চেন! যায় না। 

-এই বনে কি গবশোস পা ওয়া যায়, জনাব ! 

_-কেন মা। 

--আমি খরগ'সের সঙ্গে দৌড়িয়। তাহাকে ধরিয়। মানতে পারি । 

বেশ ত। 

ভোমার বড় কষ্ট হইতেছে। আহা! আজ তিনটি দিন |কছছু 

51৪ নাই-বুণ শুকাইয়া গিয়াছে 

_-কিসের কষ্ট মা! অনাভ।বে অনিদ্রায্ম যে কষ্ট, তাহার অপেক্ষা! বেশা 

কঃ আম বদ্ধাবজয় সিংহের জঃ পাঠতোহ। পমস্ত বন তত্র তন্ন করিয়া 

পু1জলাম। কহ, চকাথা৪ ৩ তাহার দেখা পাইলাম না; তবেকি 

জয় সংহত এ আংসারে না? মৃলতান? ঘর্দি “বু নিংহকে 

বন্দা কাঁরয়া থাক, তাভ। হহসে তাহাকে ছাড়িম। দাও । এতগাক্ষি- 

বত ভহলেও আন শাহার উদ্ধার সাধন কারখ যদি তীহাকে 

হতা। ক।রয়। থাক শতরাক্ষিপরিবেষ্টিত হইলেও আন তোমাগ প্রাণ 

সংভাব করিব। কোথায়_-কোথায় আছ হুনি, সথা ' অন্্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত 

দে লইয়। তোমার অন্বেধণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি । দেখ! দাও 

দেখা দাও, ভাই ! 

মোরাদের ছুই চক্ষু দিয়! জলধারা প'ঢ়তে লাগিল। গ্তামা৷ আপন 

অঞ্চলে সযত্বে মোরাদের অশ্রধাব। মুছাইয়! দিয়! কহিল - কীদিরে। না৷ 

জনাব, কাদিয়ো। না! একি তোমার উরুদেশে আমুল-বিদ্ধ ছরিকএ! 

মাহা রক্তে ভািয়। যাইতেছে! এতক্ষণ দেখি নাই ! 
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মোরাদ ভাসিয়। কহিলেন-_-কি দেখিতেছ, ম1! 'একটা কাটা ফুটিয়াছে 

মাত্র। 

হাম। চমত্রুত হইয়া কহিল-_এই অসহা যাতনা লইয়! আমায় বুকে 
করিয়া পথ চলিভে , জনাব! 

'মারাদ কভিলেন বীরের এ ধাতনা, অভি লঘু যাতনা, মা! 

ঠ্যাম। বাথিতকঞ্ঠে কহিল--এস জনা! আমি তোমার কাটা ভিলেয়। 

দ্িই। 
নোরাদ হাসয়। কাভলেন -- এ-৮াট সামা কাট।, মা । আমার প্র!ণের 

কাটা তুলিতে পার কি? ভা বিজয়! ভা নিটটর। দেখ! দিবে না?" 

এস মা, অদূরে এ ধেহণী বনের মধ্যে মপরিস্র পথে মনুষা-পদচি্ন 
দেখা যাইতেছে--এ পথে যাই। 

উভয়ে উঠা দাড়াইবামান্র ধ ঘল্পপরিসর পাপ এক মন্রমা-মস্ডি 

ধারে দীরে গাভাদের সম্মুণে উপানস্থত 5ইপণ। বালিকা শ্যামা হরযোফুল 

আননে কহিল_-ী দেখ জনাব ! বাব আঙিতেছে । 

মোরাদ কহিলেন _মেহেরবান খোদা ' তোমার অপার করুণা ! 'এস 

ভাই । এই লও তোমার হারানিধি। সারাদিন বুকে করিয়। লইয়া 

আছি। হভার গজ আমি মরিতে পারি নাই । নিষ্টর বিগ্রয় এই মাতার! 

বাঁলকাটি আমার হাতে সপিয়া। দিয়া আমায় মবিতে দেয় নাই ! 

জৈরব উচ্ছ'সিত কণ্ঠে কইল-_সেনাপ:ত! আপনি জীবিঠ! 

আমার অশ্াগিনী কন্ঠাকেও বীচাইয়াচেন! বিধাতার দয়ায় সকলকেই 
ফিরিয়। পাইলম। কিন্ত হায়' 

মোরার্দ থ্যগ্রন্থরে কহিলেন -কিন্তু কি ভৈরব ' বিজয় সিংহ 

কোথায়? আন।র সখা কোথায় আছে বল? 

“ভৈরব কীদিয়। উঠিল। কহিল__নাই, বীর! নাই 1 এ মরজগতে আঁব 

তোমার "ম্নথাকে খুঁজিয়া! পাইবে না-_চিহলনের প্রতিষিত এই শ্বশান- 
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ভূমিতে আর তাহার দেখা পাইবে না। সব জ্বাল! সব যাভন৷ এড়াইয়া 
বিজয় সিংহ এখন শাস্তিধামে । 

মোৌরাদ কহিলেন_-কি বলিলে, সখা নান? বিজয় সিংহ নাই ? 

সব ফুরাইয়াছে £ হা! হতভাগা মোরাদ ' $মি এখনে। কেন ঘাচিয়া আছ ? 

দমস্ত ধন 'অনাহাব্রে, অনিদ্রা কার অন্বেষণ করি. ? বিজ্ঞয়' কোন্ 

অনচন। দেশে হাম বুকইলে হাই, না, তন ন্বারতে পারিবে না।, 

বরেগ্রভীমির এরণ-পএরজাত অকালে যদি গুকাহয়! যায়, "হবে এ 

দীন :ভ এ হুনলনানং ক গাহ বণিয়। বুকের কাছে টানি! *্ভলে কেন? 
'আখ্ুহ না পথর ভখাঙগাকে সে ভাগোর ১৯৮ শিখরে ভুলেয়। দিনে কেন? 

(বাদ, $ বাত বিজল্গ টিকে কোরিয়া দাও। ছাণ চাও -অকা ওরে 

দিছি! এ 'অকিপ্রিংক্ প্রাণের বিনিময়ে |বজয় [স'হের অমূল্য জীন 
ফিপিসা ৭৪, বদ্ধ ভৈত্র ! নশ্াস্থান-বাজপন্সা শীপাদেখা কোথায় 

ভৈরস কাঁভল- বীর! নহাস্তানশাজলক্মাব অন্কে গুপ্ত দেবমনিবে 

হিন্দুর শো ভাগা-রাবি চির অস্তনিত। 

নোরাদ অবসর পাণে কিলেন কোন্ গুনুমান্তত পৃথে তুমি চালঝা 

গেলে, পথ! এপুখিবাতে দে-পখের সন্ধান কি কেহ গানে না? 
শোক পরাণ দগ্ধ ভন চোখের জলে এক ভাসি মায়) যে বায়, সে 

'আর ফাবয়! আইসে না কেন? 

উর কঠিল-__ “খন আসি, জনাব! 

মেতা? কছিতেন 5, এস এই! ছোমার গছিত বহর তোমার কছে 

দিয়া নীশ্চিন হইলান। অজ আমি মুক্ত । রর 

নৈরব গ্রাম।কে বুকে লইয়া তথা হউনে নিক্ষাম্ত ভইল। 

শোক-দগ্ধ মোরাদ আবার সেই স্থানে উপ্লাবেশন করিলেন। '্নাপন 

মনে বলিতে লাগিলেন-সব ফুরাইল--এ জীবনের আশা, আকাঙ্ষা 

সব শেষ হইল! 



২২২ শীলাদেধ। [ দ্বিতীয় খণ্ড 

বেতদী বনের অন্তবাল হইতে ধীরে ধীরে এক দেবী-মুষ্তি তাহার 
সম্মুধে উপস্থিত ভইলেন । মোবাদ সবিশ্ময়ে কহিলেন--মা । আসিয়াছ? 

বিজয় সিংত কোথায়, মা? 

পুত্র! শ্ুশানে, বনে, ভবনে কোথা 9 আর তাহার দেখ পাইবে 
ন[। শোক-সন্তপ্ত ফুবক ' ধৈর্য অবলম্বন কর। মহাপ্রাণ! পরহিত 

যার জাবনের ব্রত, জগতে তার অনস্ কন্মক্ষেত্র। 

- মা? গ্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । এই ভগ্নপ্রাণে, দাকণ হতাশায় 

দগ্ধচত্ত আমি কোথায় দীদাইব, মা? 

_উঠ বাপ! শোকের সমম্ন নাই। এ শোন কোলাহল; তোমার 

ভগ্গিনীর-_-তোমার বন্ধু-পত্বীর মর্যাদ| বক্ষ কর। 

_- শীলাদেবী কোথায়? 
__ করতোয়া-তটে তোমার বন্ধুর শব-দেভ বক্ষে লইয়। শীলাদেবী 

প্রশান-ক্ষেত্রে রোদন করিতেছে! বাপ! শ্ুলতান অগণা 

সৈঙ্গ লঙ্টরা হাস্থান-রাজ-লক্মী তোমার বন্ধুপত্রীকে ধরিতে 

আসিতেছে । 

_ম1! আমি একা--তাহারা অসংখা। হউক অসংখা--তথাপি 

মামি এই শুভ মুহূর্তে ভগিনীর মর্ধ্যাদ! রক্ষা! করিয়। অনস্তণামে চলিয়। 

যাউ। নিশ্চিন্ত হ9 ৮" মৌরাদ জীবিত থাকিতে কাহার সাধা সতীর 

কেশাস্র স্পর্শ করে ' 

মোরাদ এক লক্ষে ঈগিয়! দীড়াইলেন এবং উন্মুক্ত রূপাণ করে লইয়৷ 

কছিলেন-__মাঁ! তুই থাকিতে_তোর পুত্র থাকিতে আমার ভগিনীর 

মর্ধ্যাদা নষ্ট হইবে কেন? পথ দেখাইয়া দাও. মা 

যোগিনী মাতা ও মীর্জা মোরাদ ক্রত পদে সেই বনভূমি পরিতযাগ 

করিলেন। 



এক্াদস্ণ পল্লিচেন্হদদ 

পরিসমাপ্তি 

শীভের প্রভাত। চতুদ্দিক কুহেণিকার় আচ্ছন্ন । নিবিড় অরণোর 
প্রাস্তদেশে করতোয়।-তটে চিতানণ প্রজ্মঙিত। সেই 'প্রজ্বলিত চিতাকুণ্ডের 

এক পশ্বে যোগিনী শীলাদেবীর হস্তধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। অগণিত 

ইস্লান-সেন? লইয়া স্ব্রতান তাহার চতৃদ্দিক্ বে্টন করিয়া ফেলিয়াছেন। 
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মীন্ডা মোরাদ সুণপহানের সম্মুখীন হহয়। গম্ভীরস্বরে 

কহিণেন - সরিয়। যাও, সুলতান! সরিয়! যাও। 

--কে তুমি? 

--আমি- আমি মুসলমান । 

- তুম মুসলমান ? 

_-$ আমি মুললমান। ধশ্মোন্সন্ত সুলহাশ ! আমার এ িন্দু- 

প্রীতির অথ কি বঝিবে? যদি হদর দিতে হৃদয় দয় ভালবাপসিতে, 

তাহা হইলে বুঝিতে -শোকদগ্ধ-চিছে কেন আমি কিন্বু্রাতার পাবত্র 

শব-দেহের পার্খে দাড়াইহা নীরবে অক্রবর্ষ করিতেছি ভশিনার 

মর্যাদ। রক্ষ।র্ণে তোনার অস্্মুখখ বুক পাতিয়। দিতেছি। আবার বলি 

সুলতান । তুমি বরেন্দর-ভূনিতে ইস্পাম-ধন্ম-প্রা তষ্টীতা। এই রক্ত- 

স্রোতের উপর পবিত্র মহাস্থান-ভূমিতে উভয় ত্রা্ভার, মিলনের পথ '্রশস্ত- 

কর। যেন কোনও মহামিলনের ঘুগে এই পুণাভুমি মহাস্থান পবিত্র 

তীর্থে'পরিণত হয় । 2 

মোরাদের বাক্যে সুলতান লঁজ্জতভাবে ধীন্সে দীরে সসৈত্তে "কর" 

তোরার তটভূমি পরিত্যাগ করিলেন । 
সি 
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যোগিনী শীলাদেবীর হন্তধারণ করিয়া কহিলেন-_এই সেই মহাযোগ। 
আজ 'করতোয়৷ ভাগীরথী হইতেও পুণ্যদায়িনী। পাপময়-_জালাময় 

সংসার এড়াইয়। শাস্তিধামে গমন করিবার ইহাই মুক্তিপথ। মহাস্থানে 
অনন্ত পুণা--এখানে নর দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। 

শীলাদেবী আর কিছু বণিলেন না। যোগিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া 

নীরবে করতোয়ার অগাঁধ বারিরাশি মধ্যে বম্প প্রদান করিলেন। * 
মোরাদ দখড়াইয়। এ দৃশ্ঠ দেখিঠ্নে। অশ্রু ছল-ছল নেত্রে কহিলেন-_ 

যাও দেবি! শাস্তিধামে যাও। তোমার এ মাত্মবত্যাগ বৃথা হইবে ন|। 

ভগিনি! শত যুগ্গ পরেও বরেন্দ্র-সম্তান, এই পরিত্র করতোয়ার তটভূমিতে 
দাড়াইয়া, তোমার পবিত্র নাম-স্থৃতি শ্বরণ করিয়া এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন 

করিবে। 

সমাপ্ত 

* এই স্থান অদ্যাপি “শীলাদেবীর ঘাট" নাষে প্রসিদ্ধ । 








